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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄ -  ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄    

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

            ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ           

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, συνεδρίασε 

στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151), η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρίου Δημητρίου Κρεμαστινού, με 

θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 

παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. 

Ανδρέα Λοβέρδο, σχετικά με τo νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» και τo Νοσοκομείο Ρόδου. 

Στην Επιτροπή, επίσης, παρέστησαν η Διοικήτρια 2ης ΥΠΕ, κυρία Χριστίνα 

Παπανικολάου, ο Υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ, κ. Σωτήριος Ζώτος, ο Περιφερειάρχης 

Δωδεκανήσων, κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης και ο Δήμαρχος Ρόδου, κ. Ευστάθιος Κουσουράς. 

Στην Επιτροπή παρέστησαν ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. 

Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιμοσίδης, 

καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της 

Επιτροπής. 

Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αγαπητοί συνάδελφοι, 

ξεκινά η συνεδρίαση. Πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης τη δυσλειτουργία του 

νοσοκομείου Ρόδου, όπου κλήθηκε ο Υπουργός για να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό. Ο 

λόγος για τον οποίον γίνεται η συζήτηση για το νοσοκομείο της Ρόδου, πέραν του ότι είναι 

ουσιαστικός και για τους κατοίκους της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, είναι γενικότερο το θέμα 

του διότι το βλέπει όλη η Ευρώπη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα της 
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αναστολής της συνθήκης του Μάαστριχτ για την υγεία και την πρόνοια στηρίχθηκε σε ένα 

άρθρο Spiegel, όπου είχε φωτογραφία, τότε, το νοσοκομείο της Ρόδου και τους Γερμανούς να 

περιμένουν καλοκαίρι ιδρωμένοι στη σειρά. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, εάν αυτά τα πράγματα 

που υιοθετούνται στον τύπο φύγουν στο εξωτερικό τι ωραία θα είναι η εικόνα που θα 

δώσουμε. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ο λόγος, ούτε τοπικός ούτε προσωπικός, αλλά είναι, να 

τολμήσω να πω, γενικότερα εθνικό.  

Υπάρχουν τα εξής περίεργα. Καλέσαμε την αρμόδια υπηρεσία, την ΥΠΕ, καλέσαμε 

του Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου της Ρόδου, καλέσαμε τους εργαζόμενους στο 

νοσοκομείο και βεβαίως δεν είναι παρόντες σε αυτή τη στιγμή. Ο δε Διοικητής του 

νοσοκομείου Ρόδου παραιτήθηκε αντί να προσέλθει εδώ και να παραιτηθεί, εάν θέλετε, μετά 

τη συνεδρίαση. Το γιατί γίνεται αυτό δεν μπορώ να δώσω εγώ, τουλάχιστον, μια απάντηση 

αυτή τη στιγμή. Αξιοσημείωτο είναι και τα καταθέτω στα πρακτικά της Επιτροπής ότι στις 13 

Ιανουαρίου προαναγγέλλεται η ανάμειξη του εισαγγελέα στο θέμα αυτό και στις 16 

Ιανουαρίου, με άλλο δημοσίευμα, ο εισαγγελέας αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση. 

Αυτή τη στιγμή, να κατατεθεί στα πρακτικά, ότι προαναγγέλθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος 

αναλαμβάνει την υπόθεση. 

Οι λόγιοι για τους οποίους συγκαλούμε την Επιτροπή είναι αυτοί. Γιατί συγκαλούμε 

την Επιτροπή; Διότι, πολύ συνάδελφοι είπαν γιατί να μη συγκαλέσουμε και για ένα άλλο 

νοσοκομείο. Το θέμα είναι ότι το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή πρακτικά δεν λειτουργεί. Εγώ 

συγκαλώ την Επιτροπή και ο Υπουργός θα απαντήσει. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το 

νοσοκομείο και βεβαίως ο Υπουργός να δώσει κάποιες απαντήσεις ή αν θα θέλει μπορεί να 

δώσει το λόγο στην ΥΠΕ και να απαντήσει μετά και να ενημερώσει την Επιτροπή. 

Το λόγο έχει ο κ. Υπουργός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, δεν είχα άλλη επιλογή από το να φέρω το θέμα του νοσοκομείου της 

Ρόδου στην Επιτροπή για να ενημερωθείτε. Επίσης, θέλω να ενημερωθείτε και για τις 

τελευταίες εξελίξεις για το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν». Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, 

θέλω να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, την επόμενη εβδομάδα να συνεδριάσει Επιτροπή μας 

για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. 
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Έχουμε από την 1η Οκτωβρίου ξεκινήσει την λειτουργία των νοσοκομείων με βάση τα 

κλειστά νοσήλια, τροποποιήσαμε υποκοστολογώντας την πρώτη μας απόφαση και η σχετική 

δημοσίευση της τροποποίησης θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει από 

την 1 Ιανουαρίου η λειτουργία των κλειστών νοσηλίων στις ιδιωτικές κλινικές για τις οποίες 

χθες το βράδυ με τον κ. Κουτρουμάνη, πήραμε μια πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική 

απόφαση να αφαιρέσουμε το 20% επιπλέον που είχαμε βάλει προκειμένου να καθοριστούν, 

τα κλειστά νοσήλια για τις ιδιωτικές κλινικές, δοθέντος του ότι οι ιδιωτικές κλινικές πληρώνουν 

οι ίδιες το κόστος του προσωπικού τους, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία πληρώνουν μέσω του 

κράτους το σχετικό κόστος, άρα στο νοσήλιο δεν συνυπολογίζεται αυτή τη δαπάνη. Σήμερα το 

πρωί η Επιτροπή Πολιτικού Κόμματος επισκέφτηκε τον Διοικητή του ΕΟΠΥ και του ζήτησε 

αυτό να μη γίνει. Θέλω, λοιπόν, να σας φέρω το θέμα αυτό εγώ όχι όμως με τη συγκεκριμένη 

αναφορά. 

Μετά την επίσκεψή μου στο Βερολίνο, όπου το ένα από τα τρία θέματα που είχα 

συζητήσω ήταν και τα κλειστά νοσήλια, ζήτησα αρωγή από την γερμανική διοίκηση γιατί αυτοί 

εισήγαγαν τον θεσμό των κλειστών νοσηλίων το 2003 και κατάφεραν να τον δουλέψουν 

ορθολογικά μετά από επτά - οκτώ χρόνια. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος θεσμός, η πείρα, 

η εμπειρία βοηθάει να προσαρμόζεται καλύτερα. Εμείς, κάναμε τώρα υποκοστολόγηση και θα 

κάνουμε και άλλη μία περίπου σ' ένα μήνα, γιατί υποπτευόμαστε κάποια πράγματα και 

θέλουμε να τα δούμε και στην πράξη πώς θα δουλεύουν και έχοντας την εικόνα μικρών 

κλινικών μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων του δημόσιου και να δούμε πώς πηγαίνει. 

Θέλω να σας κάνουμε μια πλήρη ενημέρωση για το θέμα των κλειστών νοσηλίων και 

ταυτόχρονα να θέσουμε και αυτό το ειδικό θέμα τροποποίησης του κανονισμού παροχής 

υπηρεσιών του ΕΟΠΥ που έχει να κάνει με την αμοιβή κλειστών νοσηλίων για τις ιδιωτικές 

κλινικές. Άρα, θα σας παρακαλούσα για ακόμα μια συνεδρίαση ανταλλαγής απόψεων και όχι 

απλής ενημέρωσης, γιατί η ενημέρωση δεν λέει κάτι, ανταλλαγής απόψεων, ας πούμε τις 

απόψεις του Υπουργείου όπως αυτές διαμορφώνονται και θα ζητήσουμε και τις δικές σας 

απόψεις. 

Ταυτόχρονα, δι’ ημών, θα ήθελα να ενημερώσετε και τον κ. Καρτάλη, όπως είχαμε 

πει πριν περίπου δύο μήνες, ότι την 1η Φεβρουαρίου – 15 Φεβρουαρίου, το χρονοδιάγραμμα 

τηρείτε αυστηρά - θα ανακοινώναμε την έναρξη λειτουργίας περισυλλογής των ληγμένων 
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φαρμάκων από τα νοικοκυριά και από τα φαρμακεία, όπως είχαμε πει και έτσι θα κάνουμε. 

Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία από τις 15 Φεβρουαρίου τα τεθεί σε κίνηση και 

είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, θα στείλουμε εμείς τις σχετικές επιστολές και θα ήθελα 

παρακαλώ να ενημερώσετε τον αγαπητό συνάδελφο και αν μπορείτε μέχρι το τέλος της 

συνεδρίασης να μας καθορίσετε την ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, όπου θα 

συνέλθει η Επιτροπή για το θέμα αυτό. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Να πούμε την ίδια ώρα 

την προσεχή Τρίτη αν η Βουλή το μπορεί; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ είμαι 

σύμφωνος εάν η Βουλή το μπορεί. 

 Καταρχάς, να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα μετά τη συνεδρίαση της 

διακομματικής επιτροπής, Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΛΑ.Ο.Σ., δεν προχωράμε στην κατάθεση του 

σχεδίου νόμου για τις εξετάσεις προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ειδικευόμενοι στις 

ειδικότητές τους. Η Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ. εξέφρασαν διαφωνία ως προς τα θέματα των 

εξετάσεων, αλλά φέρνουμε όλο το υπόλοιπο σχέδιο για τις ιατρικές κοινότητες κι επιπλέον 

ορισμένα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. Άρα, την επόμενη εβδομάδα, το 

εισηγούμεθα αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο και αν το Υπουργικό Συμβούλιο συμφωνήσει,  

θα προχωρήσω την Πέμπτη σε συλλογή υπογραφών και κατάθεση στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, για να έχω την οικονομική μελέτη. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι, καλώς 

εχόντων των πραγμάτων, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή αυτή για την 

α’ ανάγνωση. Άρα, να το προσθέσετε στο πρόγραμμά σας.  

Για το θέμα του νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»  και του «ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ», όπως για το δεύτερο θέμα εσείς εισηγηθήκατε, έχω να σας πω 

αρκετά και εγώ και φαντάζομαι και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».  

Περισσότερα, όμως, έχουν να σας πουν οι εκπρόσωποι της  Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας, η κυρία Παπανικολάου, ο κ. Ζώτος,  που είναι εδώ και θα πάρουν το λόγο. 

Θέλω να παρακαλέσω να δώσετε το λόγο στην κυρία Παπανικολάου, αφού με ακούσετε για 

ένα μόνο λεπτό. 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τί θα λέγατε εάν μια μέρα έξω από το Υπουργείο Υγείας 

εμφανιζόμουν εγώ με ένα πλακάτ να διαμαρτύρομαι για αυτά τα οποία δεν κάνει καλά το 

Υπουργείο Υγείας; Θα ήταν μία αστειότης. Έχω ακούσει πάρα πολλούς Υπουργούς, 

παρελθόντων ετών, να εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και να εξηγούν ποιο είναι το πρόβλημα. 

Μα, οι Υπουργοί είναι για να λύνουν το πρόβλημα, όσο μπορούν και θα κριθούν στο τέλος 

από τις λύσεις που έδωσαν, επιτυχίας ή αποτυχίας. Τί θα λέγατε εάν βλέπατε τον κ. Τιμοσίδη, 

τον κ. Μπόλαρη και τον κ. Βαρτζόπουλο, γιατί όχι, να διαμαρτύρονται κάτω από το Υπουργείο 
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Υγείας εναντίον μου. Τί θα λέγατε εάν αυτό έκαναν οι Γενικοί Γραμματείς, εάν ερχόταν μία 

μέρα η κυρία Παπανικολάου, να μου έλεγε να παραιτηθώ ή ένας Διοικητής νοσοκομείου να 

κάνει το ίδιο; Αυτοί όλοι, οι προαναφερθέντες, διοικούν το Ε.Σ.Υ.. Είναι υπεύθυνοι για τα καλά 

και για τα κακά του, έχουν ευθύνη για όσα καλά έκαναν και ευθύνονται, με αντίστροφη φορά - 

εννοιολογική του όρου του ρήματος- για πράξεις ζημιογόνες για το Ε.Σ.Υ. και παραλείψεις 

τους, και λογοδοτούν γι’ αυτό, πρώτα απ’ όλα εδώ, μετά στην Ολομέλεια και στο τέλος στον 

κυρίαρχο ελληνικό λαό. Τί θα λέγατε, λοιπόν, να κάνουμε σε έναν Διοικητή του Νοσοκομείου 

της Ρόδου, πολιτική επιλογή της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, της κυρίας 

Ξενογιαννακοπούλου, που κι εγώ επανέλαβα, όταν έκανα τις συγχωνεύσεις των 

νοσοκομείων, ένας άνθρωπος καθ' όλα έντιμος, προσοντούχος, «ευάερος» και «ευήλιος» 

κατά τα λοιπά, ο οποίος λίγους μήνες ήμουν Υπουργός και μου έκανε κινητοποίηση. Δεν 

άκουσα παραινέσεις Βουλευτών της περιφέρειας και τον εμπιστεύτηκα εκ νέου και τώρα στο 

τέλος, μαζί με άλλους φορείς της πόλης, καλεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για να τους 

εξηγήσει τι δεν κάνει το νοσοκομείο του. Εγώ, αναφέρθηκα στην τελευταία συνεδρίαση των 

Διοικητών του νοσοκομείων σε αυτόν, τους είπα ότι είναι ένα παράδειγμα που κανείς δεν 

πρέπει, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα τον διόρισε, να το ακολουθεί, και πίστευα ότι τα πράγματα 

θα πάρουν μια καλύτερη τροπή. Μετά υπέβαλε παραίτηση, την οποία δεν ξέρω πώς εννοεί, 

γιατί επικαλέστηκε προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου και δεν είναι εδώ σήμερα. Τον 

καλέσαμε να έρθει να μας πει, έγινε η σύσκεψη των Βουλευτών του νομού –όπως μου λέτε 

είχε έρθει, αλλά δεν τοποθετήθηκε, εγώ δεν ήμουν- και το πρόβλημα για το νομό, για την 

περιφέρεια είναι μεγάλο.  

Η πληροφόρηση που έχω από τη 2η Υ.ΠΕ. είναι αυτή που θα ακούσετε και εσείς 

τώρα και θα πάρω το λόγο, αφού ολοκληρώσει η κυρία Παπανικολάου και εσείς. Έχω κάνει 

τις επιλογές μου και θα τις παρουσιάσω.  

Για το νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ζήτησα, την περασμένη εβδομάδα, είναι 

θέμα της σημερινής, αυριανής ή μεθαυριανής ημέρας, να συμφωνήσει ο ΕΟΠΠΥ με το 

νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και το «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» για 

την παροχή, βάσει των «κλειστών νοσηλίων», φυσικά, όπως και στα υπόλοιπα δημόσια 

νοσοκομεία παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς ασφαλιστικών ταμείων. Εμείς, δηλαδή, 
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θέλουμε το  νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» να μείνει «ζωντανό» και έχουμε πασχίσει γι’ 

αυτό.  

Πριν από δυόμιση μήνες περίπου είχα παρουσιάσει στη Βουλή τον κ. Λυκούργο 

Λιαρόπουλο, επιλογή του νοσοκομείου και του Υπουργείου, για να βοηθήσει στο 

management του νοσοκομείου που τόσο πάσχει. Αποτέλεσμα; Ρήξη στις σχέσεις του κ. 

Λιαρόπουλου με τον κ. Μαρτίνη. Πριν από μήνες, θυμάστε, ότι πάλι ασχολούμενος με τη 

διάσωση του νοσοκομείου και προσαρμοζόμενος στην επιλογή του κ. Μαρτίνη, είχα δεχθεί τη 

δουλειά αυτή για βραχύ χρονικό διάστημα, όπως και ο κ. Λιαρόπουλος τώρα, έτσι και τότε ο 

κ. Φιλιππίδης για τρείς μήνες να βοηθήσει το νοσοκομείο. Αποτέλεσμα; Διένεξη ανάμεσα στον 

κ. Μαρτίνη και στον κ. Φιλιππίδη. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ενώ εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη 

στάση μας, ενώ μπροστά σας έχω πάρει, εγώ προσωπικά, την ευθύνη να ζητήσω από τη 

Διοίκηση του νοσοκομείου να αποσυρθεί, να παραιτηθεί από τις μηνύσεις που είχε κάνει 

εναντίον του κ. Βγενόπουλου, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα ή ισχυρισμοί ή, αν 

θέλετε, γκρίνιες, ή προσχηματικές ενέργειες ή ο,τιδήποτε θα διατάρασσε τη χρηματοδότηση 

αυτού του νοσοκομείου και, μάλιστα, ενόψει εορτών, -«ενόψει εορτών» εννοώ ενόψει 

μισθοδοσίας- είχα ζητήσει να παραιτηθεί το νοσοκομείο από τις μηνύσεις. Το είχα καταφέρει 

τελικά. Το είχα ζητήσει στη Βουλή, είχα πει «εγώ το ζητώ», για να το κάνει ο κ. Μαρτίνης, διότι 

δεν εδέχετο.  Περνάνε οι μήνες, κύριε Πρόεδρε, στον αυτό παρονομαστή, ότι και να γίνει. Είδα 

τον κ. Μαρτίνη, θέλω να στηρίξω το νοσοκομείο, θέλω να στηρίξω τον Ερυθρό Σταυρό, δεν 

θέλω να κλείσει αυτό το νοσοκομείο, έχει 1100 εργαζόμενους. Παρακολούθησα με σεβασμό 

τις νομιμότητες στη διένεξη δύο επιχειρηματιών για την «ΓΑΙΑ», ελύθη αυτή τελικά σωστά. 

Έγινε και το Δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί είχε κερδίσει προσωρινή διαταγή ο κ. 

Αποστολόπουλος και είναι να δημοσιευτεί η απόφαση. Δεν δικαιούμαι να μεταφέρω 

ακούσματα για το τί είπε το Δικαστήριο, αλλά ότι πει το Δικαστήριο, αυτό και θα γίνει. Ο κ. 

Αποστολόπουλος ούτως ή άλλως μεταφέρεται, άργησε βέβαια λίγο, πέρασε τις προθεσμίες 

που είχε πει, αλλά μεταφέρεται. Έχω κάνει ότι μπορώ. Αν θέλει τώρα ο κ. Μαρτίνης να 

αντικαταστήσει τον κ. Λιαρόπουλο ή κάποιος άλλος που θα μας πει, να μείνει «ζωντανό» το 

νοσοκομείο, να παραμείνουν στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι γιατροί και λοιπό προσωπικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και οι ασθενείς που προσφεύγουν εκεί γιατί εμπιστεύονται 

αυτό το νοσοκομείο να μην ταλαιπωρηθούν. Να είμαστε, δηλαδή, σε καλό δρόμο κι αν θέλει 
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τώρα ο κ. Μαρτίνης ας το αναβάλω. Τί κάνει; Παραιτείται, πριν από λίγο καιρό, ενώ τον έχω 

δει, του έχω πει αυτά που σας λέω τώρα, γιατί ό,τι λέω προσπαθώ να του το κάνω. Δεν 

μπορώ να παρακολουθώ τις συγκρούσεις, όμως, παλιά επιχειρηματικών κύκλων, τώρα 

προσώπων. Γιατί όποιος πάει εκεί συγκρούεται; Και, παραιτούμενος, κύριε Πρόεδρε, 

αναλάμβανε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τα χρέη του κ.τλ. ο κ. Στεργίου, ο από εμένα 

διορισμένος Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου που εκ του καταστατικού γίνεται Πρόεδρος, και 

του είπα «όχι, που θα αναλάβει το Δημόσιο τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Να παραιτηθείς. 
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(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ, Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

 

Δεν ζήτησα να παραιτηθούν άλλοι δύο εκπρόσωποί μου, διότι, εγώ, δεν ήθελα να 

διαλυθεί το νοσοκομείο σε μία κρίσιμη στιγμή. Αλλά, είπα του κ. Στεργίου να πει και ανέφερα 

και εγώ, στον κ. Μαρτίνη ότι εάν δεν βρει ένα πρόσωπο και βρέθηκε αυτό το πρόσωπο και 

είναι εδώ, ο τέως Αρεοπαγίτης ο κ. Γεωγακόπουλος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και 

Γενικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Μου είπε αν 

έχω καμία και καμιά αντίρρηση δεν είχα. Προφανώς και δεν είχα καμία αντίρρηση για να 

βοηθήσει ο άνθρωπος και έτσι, ο κ. Στεργίου, και νομίζω ότι έχει ανακαλέσει και την 

παραίτησή του. Γιατί, είχαμε πει ότι εμείς, δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε το νοσοκομείο, 

αλλά «προς θεού κανένας δεν θα το φορτώσει στο δημόσιο». Και είμαστε σήμερα εδώ, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, εγώ, και επιμένω,  για να κρατήσουμε ζωντανό το νοσοκομείο, αλλά 

φαντάζομαι ότι και εσείς μετά από όλα αυτά που έχετε ακούσει τώρα επί 16 μήνες, θα 

συμμεριστείτε και κατά κάποιο τρόπο απεύχομαι μια τέτοια εξέλιξη, θα συμμεριζόσασταν εάν 

κάποια στιγμή έλεγα και εγώ, μετά από συνεννόηση με τον κ. Τιμοσίδη, τον κ. Μπόνο, τον κ. 

Μπαρτζόπουλο, εισηγούμαι να αποσυρθεί το δημόσιο από το νοσοκομείο. Δεν θέλω να γίνει, 

ούτε μου δημιουργεί προβλήματα το ότι έχετε βγάλει κάποια πανό που αναφέρεται κ.λπ., όλα 

αυτά είναι στο πρόγραμμα, αλλά, θα πρέπει να ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα.  

Σας παρακαλώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ακούσετε τους 

εργαζόμενους που θα σας μεταφέρουνε ανάγλυφα το κλίμα που υπάρχει εκεί και να 

συμμεριστείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ τις επιλογές τις δικές μου να παραμείνει το δημόσιο 

εκεί. Περιμένω την αξιολόγησή σας για να διοικηθεί το νοσοκομείο και να αντικατασταθεί και 

στην θέση του κ. Μαρτίνη, να αναλάβει άλλος.  Ναι, αμέσως μετά και να προχωρήσουμε σε 

συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ και στην διατήρηση του νοσοκομείου να παραμείνει όρθιο. Αυτή 

είναι η δική μου εισήγηση και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω και θα τους ακούσετε όλους 

και ας πάμε με αυτή την σειρά των θεμάτων που αναφέρατε. 

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο και δεν έχω κάτι άλλο 

να προσθέσω.  



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 
ΓΑΡΔΙΚΑ  17.1.2012 CCDY0117.GV1 

 
 

C:\Documents and Settings\pc-user\Local Settings\Temporary Internet files\Content.IE5\Q3G1N3PP\17_1_2012 ενημέρωση Λοβέρδου ΝΤΥΝΑΝ - 
ΡΟΔΟΣ.doc 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας ευχαριστούμε πολύ, 

κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα εκείνο που τίθεται είναι ότι θα δώσω τώρα το λόγο στην Υ.ΠΕ., 

διότι, δυστυχώς, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και ούτε είναι και η διοίκηση του νοσοκομείου 

Ρόδου για να απαντήσουν σε ερωτήματα που θα προκύψουν από την ανάλυση.  

Δεν το λέω για εσάς, αλλά ενημερώνω την Επιτροπή. Ναι, βεβαίως. Εδώ έχουμε ένα 

πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. 

Κυρία Παπανικολάου, εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 

δυσλειτουργία στο νοσοκομείο της Ρόδου και σε τέτοιο βαθμό, όπου πρακτικά δεν γίνονται 

τακτικά χειρουργεία και ακόμα στα εξωτερικά ιατρεία δυσχεραίνεται η λειτουργία τους και 

επικολλούνται όλοι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Εσείς, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία 

έχετε δώσει έρχεστε σε αντίθεση με τα στοιχεία που δίδει το νοσοκομείο της Ρόδου. Δηλαδή, 

το Διοικητικό Συμβούλιο και ενδεχομένως και οι εργαζόμενοι.  

Εμείς, αυτή την στιγμή, δεν έχουμε και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε 

Υπουργέ, το ταχύτερο δυνατόν να λειτουργήσει το νοσοκομείο Ρόδου και εάν χρειαστεί να 

στείλετε επιθεωρητές, για να δουν το τι συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί οι βουλευτές να πάνε 

και να κοιτάξουνε που δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος, αλλά ούτε και το δικαίωμα αυτό έχουν, 

αλλά ούτε και μπορούν, αλλά δεν είναι και αρμοδιότητά τους. Αλλά, επιθεωρητές, όμως θα 

πρέπει να στείλετε άμεσα, για να δούμε το τι συμβαίνει. Διότι, υπάρχει αυτή η αντίθεση των 

αριθμών. Οπότε, κυρία Παπανικολάου, θα ήθελα να μας δώσετε όσο το δυνατόν μία 

καλύτερη εικόνα του νοσοκομείου. 

Το λόγο έχει η Παπανικολάου. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Πρόεδρος της 2ης Υ.ΠΕ.): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε 

Πρόεδρε. Ήδη το υπόμνημα που καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και κύριε Υπουργέ, και μπορείτε 

να το δώσετε και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και σε όλους τους βουλευτές, αναφέρει 

τα εξής. Όπως σας ανέφερα, κατέθεσα ένα υπόμνημα που το δώσαμε για να φωτοτυπηθεί, 

και το οποίο τελειώνει στο τέλος ακριβώς με αυτό που είπατε, ότι ενέχει τον ρόλο 

πρόσκλησης προς το ΣΕΥΠ για τη διερεύνηση και την απόδοση των ευθυνών της λειτουργίας 

του νοσοκομείου της Ρόδου, σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν. Δεν θα ήθελα να σας 

κουράσω πολύ και με δύο λόγια, υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως σε όλες τις υγειονομικές 
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μονάδες του Αιγαίου - στις περισσότερες - που έχει να κάνει με τον αριθμό νοσηλευτικού και 

ιατρικού προσωπικού.  

Ξέρετε όλοι και το ξέρουμε όλοι εμείς ότι δεν υπάρχει μία στελέχωση 100%, ούτε σε 

γιατρούς, αλλά ούτε και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Λόγω των δυσκολιών και της τραγικής 

δημοσιονομικής κρίσης που περνάμε, θα μπορούσαμε, βέβαια, και αυτό δεν εξαρτάται φυσικά 

από εμένα, να κάνουμε αθρόες προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού ή και 

γιατρών του ΕΣΥ, λόγω του ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Από εκεί και πέρα όμως, με 

το υπόμνημα θα δείτε τις ενέργειες που έχουμε κάνει, πως έχουμε κατανείμει κάθε φορά το 

προσωπικό που μας δίνει το Υπουργείο Υγείας και το οποίο με τη σειρά του, παίρνει βάσει 

των πιστώσεων που εγκρίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω ότι είναι εύκολο να 

καταλάβει κανείς ότι μόνο για την διοίκηση, προφανώς, τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου 

και κάποιους εκεί κύκλους συνδικαλιστικούς, είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι η ΔΥΠΕ, δεν 

διορίζει.  

Εμείς, δεν έχουμε καμία δεξαμενή για να κάνουμε διορισμούς. Κατανέμουμε θέσεις, 

είτε επικουρικού προσωπικού, είτε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε ακόμη και 

προσωπικού, το οποίο είχαν πάρει με προγραμματικές συμβάσεις και αναλυτικά σας έχω 

καταθέσει το τι έχουμε επιχορηγήσει ως ΔΥΠΕ για το νοσοκομείο της Ρόδου και για τις 

πρόσθετες εφημερίες των γιατρών, ακόμη και για λειτουργικά έξοδα και που μάλιστα, δεν 

εγκρίθηκαν τα εντάλματα και μας τα έστειλε πίσω ο πάρεδρος. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά. 

Επίσης, έχω, για να καταλάβετε για ποια περιοχή μιλάμε και για το μέγεθος του 

νοσοκομείου της Ρόδου, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει 336 κλίνες και έχει ένα προσωπικό, 

το οποίο αποτελείται από 92 γιατρούς, που είναι περίπου μισοί-μισοί ειδικευμένοι και 

ειδικευόμενοι. Έχει προσωπικό που ανέρχεται σε 476 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 316 

είναι νοσηλευτές και τα νούμερα δεν έρχονται σε αντίθεση, κύριε πρόεδρε. Σε 316 άτομα 

ανέρχεται το νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως γράφουν όμως οι ίδιοι στο υπόμνημά τους, 

πράγμα το οποίο εδώ και καιρό το έχουμε επισημάνει, οι 25 από αυτά τα άτομα επειδή είναι 

κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης νοσηλευτικής 

ασκούν καθήκοντα διοικητικά και δεν παίρνουν μέρος στο κυκλικό ωράριο. Άρα, «ο διοικητής, 

εμφανίζετε τελείως ανίκανος να βάλει κάποια τάξη». Άλλοι 33 έχουν αλλότρια καθήκοντα, 

διότι είναι απαλλαγμένοι, λέει, από τις υγειονομικές επιτροπές. Λοιπόν, μπορεί να λείπει ένα 
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μικρό ή ένα μεγαλύτερο ποσοστό προσωπικού, αλλά αυτό που υπάρχει δεν το διαχειρίζεται 

σωστά, από το φόβο να μην δημιουργηθούν τριβές, με τους συνδικαλιστές, με το προσωπικό 

και δεν γνωρίζω με ποιόν άλλον». Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση του προσωπικού. 

Είναι το πρώτο θέμα. 

Το δεύτερο θέμα είναι ότι «έχει κάνει η διοίκηση και ειδικά ο διοικητής μία σειρά από 

ενέργειες, οι οποίες είναι απαράδεκτες». «Αρνήθηκε να συμμορφωθεί στην εφαρμογή των 

νόμων, να βγάλει διαπιστωτικές πράξεις για τον καινούργιο αριθμό κλινών και του 

προσωπικού». «Έχω στείλει επιστολή προς τον Υπουργό και στην οποία αναφέρω μέσα όλα 

αυτά τα πράγματα από τις αρχές Δεκεμβρίου». Ενώ παραιτήθηκε, βγάζει διαπιστωτικές 

πράξεις και μας στέλνει μέχρι και σήμερα χαρτιά ότι δεν του φτάνουν οι προϋπολογισμοί - τα 

χρήματα και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Δημιουργείται ένα κλίμα, το οποίο εδώ και καιρό, είναι 

ένα κλίμα που αντί να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε μαζί τα προβλήματά τους, αντίθετα, 

«στρέφει κατά κάποιο τρόπο και τους εργαζόμενους εναντίον μας». «Δεχόμαστε, εμείς, 

συνέχεια εξώδικα και τρέχουμε στους ανακριτές, λες και δεν έχουμε κάποια άλλη δουλειά να 

κάνουμε».  

«Εγώ, ούτε τον διορίζω, ούτε τον διώχνω, κυρία Παπανδρέου και το ξέρετε αυτό το 

πράγμα». 
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(Συνέχεια ομιλίας κυρίας Χριστίνας Παπανικολάου, Διοικήτρια 2ης Υ.ΠΕ.) 

 

Πραγματικά, ανεχτήκαμε αυτή την κατάσταση και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι το 

δυνατόν καλύτερο. Ακόμα πρέπει να σας πω ότι το Νοσοκομείο ήταν ανίκανο να 

ανταποκριθεί και σε ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο, βεβαίως, δεν του 

δώσαμε διαστάσεις, δηλαδή, φυματίωση σε Ρομά, και αναγκαστήκαμε να στείλουμε κλιμάκιο 

εκεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εντάξαμε το Νοσοκομείο αυτό σε ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα και έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για αυτό το Νοσοκομείο.  

Σε ανταπόκριση αυτό το Νοσοκομείο μας φέρεται με έναν εχθρικό τρόπο, μας στέλνει 

εξώδικα και η Διοίκηση κάνει συνδικαλισμό εναντίον μας, επειδή εμείς είμαστε ευκολότερος 

στόχος, προφανώς, απ’ ότι είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η κατάσταση έχει έρθει 

μέχρι εδώ. Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και, 

ευχαρίστως, θα απαντήσω.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Σαλμάς. 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας έχει στείλει μια επιστολή ο Διοικητής του 

Νοσοκομείου της Ρόδου, που την συνυπογράφουν σχεδόν όλες οι υπηρεσίες, η επιστημονική 

υπηρεσία, η νοσηλευτική υπηρεσία, άπαντες στο Νοσοκομείο και σας παρακαλεί να την 

μοιράσετε στην Επιτροπή για να έχουμε εικόνα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Σαλμά, χθες το 

βράδυ μου έστειλαν την επιστολή και θα σας την μοιράσω.  

Το λόγο έχει ο κ. Ζώτος. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ (Υποδιοικητής 2ης Υ.ΠΕ.): Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα, που 

θέλω να διευκρινίσω από την αρχή. Ο κ. Σαλμάς έχει απόλυτα δίκιο, διότι εμφανίζονται τα 

στοιχεία, που δίνει η Διοίκηση της Ρόδου, να έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία, που 

παρουσιάζει η κυρία Παπανικολάου. Όμως, υπάρχει ένα κριτήριο και το κριτήριο αυτό είναι 

πολύ συγκεκριμένο. Εδώ και ένα χρόνο στο Υπουργείο Υγείας υπάρχει το ESY.net. Το 

ESY.net δεν το συμπληρώνουμε εμείς, το συμπληρώνει η Ρόδος. Στο ESY.net σήμερα 

υπάρχουν αναλυτικά όλοι οι πίνακες και εμφανίζονται αναλυτικά τα δεδομένα που μισθοδοτεί 

το Νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά και τον μήνα Δεκέμβριο υπηρετούν 

στο Νοσοκομείο της Ρόδου και αμείβονται 319 νοσηλευτές, πλέον αυτού του αριθμού είναι και 
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οι συμβασιούχοι εκείνοι, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα χρηματοδοτήθηκαν από τη 

Δ.Υ.ΠΕ. με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Στοιχείο 2. Η Ρόδος κατηγορεί ούτε λίγο ούτε πολύ τη Δ.Υ.ΠΕ. ότι αμελούμε τη Ρόδο, 

έχουμε εχθρική στάση, δεν δίνουμε επικουρικό προσωπικό κ.λπ.. Έχω επιστολή της 

Διοίκησης της Ρόδου, όπου το επικουρικό προσωπικό, που δικαιούται, σύμφωνα με την 

νομοθεσία, το Νοσοκομείο της Ρόδου για το 2011, τα 18 άτομα υπηρετούν ακόμη στη Ρόδο 

και στο αίτημα, που μας έκανε τον Απρίλιο του 2011 – γιατί στη Ρόδο δώσαμε πρώτα 

προσωπικό και μετά σε όλους τους υπόλοιπους - μας αναφέρει ο Διοικητής της Ρόδου ότι, 

εάν πρόκειται να πάρω προσωπικό, επειδή είναι εξαντλημένος ο προϋπολογισμός μου για το 

2012, ζητάω αυτό το προσωπικό, ζητάει, δηλαδή, 18 άτομα. Σήμερα μπορούμε να 

ανακοινώσουμε εδώ ότι, ήδη, έχουμε δώσει 15 άτομα επικουρικό προσωπικό στην κατανομή, 

που είναι για το 2012 και σήμερα, που συζητήσαμε με την πολιτική ηγεσία, που 

ολοκληρώθηκε και η κατανομή για τα Προνοιακά Ιδρύματα, όπου έχουμε ένα περίσσευμα στη 

2η Υ.ΠΕ. άλλες 18 θέσεις επικουρικού προσωπικού, που χρηματοδοτεί η Δ.Υ.ΠΕ., όπως 

χρηματοδότησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τη Ρόδο, θα πάρουν 33 άτομα επικουρικό 

προσωπικό. 

Στοιχείο 2, που αφορά τη Ρόδο. Δόθηκαν σε όλη τη 2η Υ.ΠΕ., το 2011, 150 θέσεις 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη Ρόδο από αυτά η Υ.ΠΕ., η κακή, που 

μεροληπτεί εναντίον του Νοσοκομείου της Ρόδου, έδωσε 40 θέσεις προσωπικό ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και, ήδη, από τους 60 του επόμενου χρόνου δίνει τους 15 σε ένα 

Νοσοκομείο. Στη Ρόδο έχουμε δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε 

προγραμματικές συμβάσεις για να μείνει προσωπικό όλο το 2011. Η Ρόδος, επίσης, εάν έχει 

ένα δίκιο, αυτό είναι ότι η Ρόδος, επειδή δεν είχε οργανισμό, όταν έγινε η προκήρυξη 7Κ τον 

Φεβρουάριο του 2010, γιατί ο οργανισμός της Ρόδου άλλαξε και τροποποιήθηκε με τη δική 

μας παρέμβαση 8 Απριλίου του 2010, δεν πήρε μόνιμο προσωπικό, γιατί όταν έγινε αυτή η 

κατανομή των θέσεων, εκείνη την περίοδο ήταν καλυμμένο. Συνεπώς, όταν τροποποιήθηκε ο 

οργανισμός η 2η Υ.ΠΕ. σε αυτή την κατανομή, που θα γινόταν το 2011 και δεν έγινε λόγω των 

γνωστών περιορισμών που υπάρχουν, έχει δώσει το μερίδιο του λέοντος που δικαιούται η 

Ρόδος. Έτσι και με επιστολή του ο κ. Υπουργός από τις 5.7.2011 στην προκήρυξη για το 
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Α.Σ.Ε.Π., που εκκρεμεί, για την πλήρωση και που αφορά το 1/10 δίνει 45 θέσεις μόνιμου 

νοσηλευτικού προσωπικού για τη Ρόδο, μόλις απελευθερωθούν οι προσλήψεις.  

Δεν λέω τα στοιχεία για να ωραιοποιήσω την κατάσταση, όμως, η πραγματικότητα 

είναι η εξής: Όταν δίνουμε το 1/4 Ι.Δ.Ο.Χ. σε ένα Νοσοκομείο, δίνουμε 33 άτομα επικουρικό 

προσωπικό, δίνουμε 15 Ι.Δ.Ο.Χ., υπάρχει ένα θέμα, μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα; 

Μπορεί το επικουρικό προσωπικό, που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αυτή την στιγμή, με 

την απόφαση που εκκρεμεί του κ. Υπουργού και του κ. Σαχινίδη, γιατί χρειάζεται έγκριση για 

το επικουρικό προσωπικό, να πάρει άλλα 38 άτομα, όταν την στιγμή αυτή η Ρόδος έχει 

κάλυψη 60% των κλινών από τις 336 συνεχώς.  

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ανακοινώσω το εξής: Είχα δεσμευτεί την προηγούμενη 

φορά, ως Υ.ΠΕ., με την κυρία Παπανικολάου ότι ετοιμάζουμε το χάρτη με τις δομές υγείας της 

2ης Δ.Υ.ΠΕ.. Ήδη, στο site της 2ης Υ.ΠΕ. έχουν αναρτηθεί οι δομές. Μπορώ να στείλω, 

ζητώντας την άδεια του κ. Υπουργού, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στον κάθε 

Βουλευτή ξεχωριστά, μια δεύτερη επιλογή με κωδικούς που υπάρχει, όπου μπορούν να είναι 

ορατά όλα τα στοιχεία της 2ης Υ.ΠΕ. για να κάνουν κάθε σύγκριση για τα Νοσοκομεία της 2ης 

Υ.ΠΕ., όπου γίνεται επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων του ESY.net, χωρίς καμία 

αλλοίωση από κανέναν, για να έχετε πλήρη εικόνα για το σύνολο των δομών μας.  

Επίσης, στη Ρόδο είναι σε εξέλιξη ο γραμμικός επιταχυντής, ο στεφανιογράφος, ο 

αξονικός τομογράφος, ο ψηφιακός μαστογράφος, είναι σε εξέλιξη μια σειρά έργα, 

χρηματοδοτούμε κέντρα υγείας, έχουμε χρηματοδοτήσει όλες τις πρόσθετες εφημερίες και η 

Ρόδος αυτή την ώρα έχει 151 γιατρούς για 330 θέσεις και να μπει στην τρίτη ζώνη για να 

αποδειχτεί ότι το πρόβλημα, που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη φορά και πήγα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο στη Ρόδο και εξήγησα όλα τα στοιχεία, ήταν πρόβλημα, που αφορούσε, 

κυρίως, το εισόδημα των γιατρών και όχι τους πολίτες της Ρόδου. Παρόλα αυτά μπήκε στην 

τρίτη ζώνη ένα Νοσοκομείο με 151 γιατρούς για 330 κλίνες, εκ των οποίων μόνο 60% έχουμε 

πληρότητα.  

Θέλω να πω, λοιπόν, ότι δεν μπορεί να κατηγορούμαστε ότι μεροληπτούμε εις βάρος 

της Ρόδου, να εγκαλούμαστε στον εισαγγελέα για όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα. Εάν 

μεροληπτούμε σε αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να πουν όλα τα υπόλοιπα νησιά, που δεν 

πάει γιατρός, που έχουν προβλήματα. Συμφωνούμε, πράγματι, ότι η Ρόδος πρέπει να 
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ενισχυθεί και στην πολιτική μας για την ενίσχυση της Ρόδου λέμε ότι, επειδή η Ρόδος είναι 

πόλος για το Νότιο Αιγαίο, όπως η Μυτιλήνη από την άλλη μεριά, και εάν θέλουμε να 

εξυπηρετήσουμε μια στρατηγική για τη δημόσια υγεία, είπαμε να ενισχυθεί το ζήτημα για τον 

καρκίνο, γι’ αυτό και είπαμε να μην κοπούν θέσεις για να αναπτυχθεί αιμοδυναμικό τμήμα και 

να αναπτυχθεί και το ογκολογικό τμήμα, μέσω του γραμμικού επιταχυντή, που εγκαθιστούμε 

από το ΕΣΠΑ με την αναδιάταξη που κάναμε. Δίνουμε νέο αξονικό τομογράφο, νέο ψηφιακό 

μαστογράφο, ενισχύουμε με εξοπλισμό όλα τα κέντρα υγείας και από εκεί και πέρα έχουμε 

εισηγηθεί και το μόνιμο προσωπικό.  

Μπορείτε να μας εγκαλέσετε για κάτι; Ναι, διότι δεν εξαρτάται από εμάς να διοριστεί 

το μόνιμο προσωπικό. Εδώ είναι όλα τα κόμματα της Βουλής και η εισήγησή μου είναι πολύ 

συγκεκριμένη, να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο από την πλευρά σας, να 

απελευθερωθεί ένα τμήμα της πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού συνολικά εκεί και να 

καλυφθούν και τα κενά που υπάρχουν στις κενές οργανικές θέσεις.  

Εμείς, μέχρι τότε, μέσα από τις ενέργειες που έχουμε κάνει, εκτιμώ ότι, 

υπερκαλύπτουμε αυτή την στιγμή τις ανάγκες που υπάρχουν και, νομίζω ότι, δεν υπάρχει 

λόγος να κατηγορείται κανείς για μεροληψία. Όλα τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία είναι 

στη διάθεσή σας και από αύριο, το πρωί, όλοι οι Βουλευτές να μπορούν να μπαίνουν στο site 

για να έχουν άμεση εικόνα και για να μπορεί να γίνεται σύγκριση των στοιχείων και των 

δεδομένων αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ.   
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής) : Θα εισηγηθείτε στο 

Υπουργικό Συμβούλιο αύξηση των θέσεων; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα ο κύριος 

Ζώτος είπε ότι ζητάει για να γίνουν διορισμοί έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΩΤΟΣ(Υποδιοικητής 2ης Υ.ΠΕ.) : Οι μόνιμοι. 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ : Επειδή είπατε για 300 και νοσηλευτές πόσοι μπορούν να κάνουν 

24ωρη βάρδια; Συγκεκριμένα πόσοι νοσηλευτές είναι σε διαθεσιμότητα να κάνουν 3 βάρδιες;  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΩΤΟΣ(Υποδιοικητής 2ης Υ.ΠΕ.) : Μόνο 131. 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ : Γιατί μας λέτε τότε 300;  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής) : Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος είναι εδώ και το θέμα ήταν τέτοιας ευρύτητας 

και σημασίας που απασχόλησε και την περιφέρεια και το δήμο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε έναν αριθμό και συγκεκριμένα 

150 είπε ο κύριος Ζώτος και 96 η κυρία Παπανικολάου. Έχουμε 54 γιατρούς διαφορά.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής) : Το λόγο έχει ο κύριος 

Μαχαιρίδης. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ(Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου) : Κύριε Πρόεδρε, 

βρισκόμαστε εδώ με τον δήμαρχο Ροδίων, γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένος, όπως και ο κύριος 

δήμαρχος παρόλο που δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο τομέα της υγείας να 

απολογούμαστε καθημερινά για τη λειτουργία του νοσοκομείου της Ρόδου την ευθύνη του 

οποίου έχει το Υπουργείο Υγείας και Προνοίας και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι εντεταλμένες 

να παρακολουθούν την λειτουργία όλων των δομών υγείας στην 2η Υ.ΠΕ. 

Εάν δεν λειτουργεί καλά το νοσοκομείο της Ρόδου δεν φταίει ούτε ο περιφερειάρχης 

ούτε ο δήμαρχος. Είναι δουλειά του Υπουργείου και της ΥΠΕ ΝΑ λειτουργήσει σωστά. Αυτό 

που γνωρίζω εγώ είναι ότι το Νότιο Αιγαίο δεν έχει καμία σχέση με τη στεριανή Ελλάδα. Το 

50% του τουρισμού της χώρας είναι σε αυτή την περιοχή και είχα πει στον κύριο Υπουργό 

όταν είχε επισκεφτεί τη Ρόδο ότι ειδικά για το νησιωτικό χώρο και ειδικά για την περιφέρεια 

του Νοτίου Αιγαίου απαιτείται ένας διαφορετικός σχεδιασμός. Αυτό το λέω διότι ξέρετε ότι η 

βιτρίνα της χώρα μας είναι το Νότιο Αιγαίο. Δεν μπορεί να αναλογεί ένα γιατρός ανά 34 

χιλιάδες επισκέπτες στο νησί της Σαντορίνης. Στη Ρόδο τα στοιχεία λένε ότι αναλογεί ένας 

γιατρός ανά 9.000 επισκέπτες. Πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει μιας και ο τουρισμός είναι το 
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συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα, για να υπάρχει στελέχωση σε όλες τις δομές υγείας 

στο Νότιο Αιγαίο.  

Κύριε Πρόεδρε θα παρακαλούσα να λειτουργήσουν τα χειρουργεία στο νοσοκομείο της 

Ρόδου και δεν φταίει ο κάτοικος κανενός νησιού, εάν υπάρχει πρόβλημα στη διοίκηση του 

νοσοκομείου ή στη διαχείριση των προβλημάτων του νοσοκομείου. Είναι θέμα του 

Υπουργείου, εκτός και αν μεταφέρεται τη σχετική αρμοδιότητα σε μας και αναλάβουμε εμείς 

την ευθύνη του νοσοκομείου. Όμως, μέχρι τότε θα παρακαλούσα αυτή η δικαιολογία ότι δεν 

πρόλαβε να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στο νοσοκομείο να μην συνεχιστεί και αυτό το 

θέμα πρέπει να το ρυθμίσετε. Πρέπει να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα και όχι 

εμβαλωματικές λύσεις με συμβασιούχους κλπ. Εγώ, παρόλο που δεν έχω αρμοδιότητα, έχω 

εγγράψει στο προϋπολογισμό μου χρήματα να βοηθήσω τα νοσοκομεία όπου μου ζητηθεί. 

Τρέχω από το πρωί ως το βράδυ προκειμένου στη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που μαζί με 

την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι οι μόνες περιφέρειες που δεν έχουν πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο. Για το λόγο αυτό όταν ακούω διαφόρους συναδέλφους μου να μιλάνε για υγεία 

τους λέω ότι δεν υπάρχει περιφέρεια στη χώρα που δεν έχει και πανεπιστημιακό νοσοκομείο. 

Επίσης, δεν έχει και η Στερεά Ελλάδα, αλλά  στη στεριανή Ελλάδα οποιοσδήποτε πολίτης,  

έχει τη δυνατότητα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να μετακινηθεί και να βρει όποιο γιατρό 

θέλει και στο νησιώτικο χώρο αυτό δεν υπάρχει. Άρα, θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη 

ευαισθησία στο Νότιο Αιγαίο. Προσβλέπουμε όλοι στο τουρισμό που είναι πυλώνας της 

οικονομίας μας και επομένως γνωρίζετε ότι ένας παράγοντας που επηρεάζει την έλευση των 

επισκεπτών είναι εάν υπάρχουν και δομές υγείας σωστές.  

Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια και θέλετε πραγματικά 

να κάνετε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο να μπορεί και να λειτουργεί, αλλά και να μην 

επιβαρύνει πάρα πολύ. Στο Νότιο Αιγαίο των 48 νησιών δεν χρειάζεται η πολιτεία να εξαντλεί 

την αυστηρότητα της σε ότι αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών. Είναι ανταποδοτικό, ένα 

δίνεται και 100 θα λάβετε. Βοηθήστε λοιπόν να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα, να 

λειτουργήσουν τα χειρουργεία, δώστε εάν μπορείτε προσωπικό και δώστε λύση στο 

διοικητικό πρόβλημα που υπάρχει.  

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει το ΕΣΥ να είναι προσαρμοσμένο στα 

δεδομένα του νησιώτικου χώρου.  
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής) : Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι εκφράστηκε η άποψη ότι θα πρέπει να ζητηθούν πρόσθετες θέσεις από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

Το λόγο έχει ο κύριος Χαραλάμπους. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Κύριε Πρόεδρε η θέση που εκφράστηκε είναι να 

δοθούν πρόσθετες μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού για όλα τα νοσοκομεία της 

χώρας και όχι ειδικά για τη Ρόδο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής) : Κύριε Χαραλάμπους, είναι η 

θέση της ΔΥΠΕ και όχι δική μου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Κύριε Πρόεδρε εμείς προτείνουμε μόνιμες θέσεις 

νοσηλευτικού προσωπικού για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΩΤΟΣ(Υποδιοικητής 2ης Υ.ΠΕ.) : Η απόφαση που έχει στείλει ο κύριος 

Υπουργός, αφορά το σύνολο της χώρας και δεν είναι μόνο για τη Ρόδο. Το είπα, αλλά δεν 

έγινε κατανοητό.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής) : Το λόγο έχει ο κύριος 

Υπουργός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ(Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) : Κύριε 

Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είμαστε στο Υπουργείο Υγείας συνηθισμένοι στις 

περιοδείες μας όταν συζητάμε με τους φορείς να ακούμε τοποθετήσεις, όπως αυτή του κυρίου 

Μαχαιρίδη. Όμως, όταν μιλάει ο κύριος Μαχαιρίδης δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με 

άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει αποδείξει ότι μπορεί 

να δουλέψει εκτός του πλαισίου της εθνικής ανικανότητας και μιζέριας προκειμένου να κάνει 

για τη δική του περιφέρεια αξιόλογο έργο. Ήταν ένας φάρος μέσα στη συνολική απογοήτευση 

του έτους 2010 όταν η χώρα είχε ρεκόρ τουρισμού.  

Η Ρόδος και γενικότερα η περιοχή, αύξησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εισροή πολύ 

καλού τουρισμού, λόγω του ότι είχε αυτενέργεια και σε αυτό είχε συμβάλει ο κύριος 

Μαχαιρίδης να μπορούν να κάνουν τον δικό τους ΕΟΤ, μια μικρογραφία του ΕΟΤ μόνοι τους 

και να μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με ένα τουρισμό υψηλού επιπέδου. Άρα, αυτά που 

θα πω ισχύουν και για την περίπτωση της τοποθέτησης του, αλλά αρθρώνω το λόγο μου με 

ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπο του κυρίου Μαχαιρίδη. Ωστόσο θα θυμάται και ο 
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ίδιος, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί κατά την επίσκεψή μου στη Ρόδο ότι είχαμε 

συνάντηση και συζήτηση με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου 

συζητήσαμε με σοβαρούς ανθρώπους ευαίσθητων περιοχών της χώρας σαν να συζητούσαμε 

με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων. 
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(Συνέχεια ομιλίας του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) 

 Εγώ, επειδή μου έλεγαν για προσλήψεις και έχουν ελλείψεις ειδικού ιατρικού 

προσωπικού σε ορισμένους τομείς, είπατε ότι επειδή έχετε επάρκεια σε κάποιους άλλους, 

μας δίνετε πίσω αυτές τις θέσεις, να σας φέρουμε στις θέσεις τους; Γιατί, η Ελλάδα 

προσλήψεις δεν μπορεί να κάνει και όσο είμαι εγώ Υπουργός Υγείας – απαντώ τώρα και στον 

κ. Ζώτο και στους συναδέλφους -, μόνο εκεί όπου υπάρχει απόλυτη ανάγκη θα ζητήσω 

εξαίρεση από τον γενικό κανόνα για τους γιατρούς και αυτό ισχύει και για το 2012. Δεν ισχύει 

για το επόμενο έτος, διότι ως προς τις συνταξιοδοτήσεις του ιατρικού προσωπικού, είχα 

ζητήσει να παραταθεί η παραμονή τους και μετά 65ο έτος, γιατί τώρα παρατείνεται μόνο εάν 

δεν έχουν συμπληρώσει τριαντακονταπενταετία για να συνταξιοδοτηθούν. Αυτή η πρόταση 

δεν έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί, ορθότατα, οι Υπουργοί που προΐστανται 

άλλων Υπουργείων δεν έχουν ίδιο πρόβλημα με τους Δικαστές τους ή με τους Καθηγητές 

τους. Είπαν, λοιπόν, αυτοί οι συνάδελφοι ότι αυτό για εμάς δεν μπορεί να ισχύσει και ότι δεν 

είναι καλό, που είναι καλό για το Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο 

σταθμά και είχα και εγώ συνταχθεί με την άποψη των συναδέλφων μου. 

 Αφού, λοιπόν, δεν μπορώ να παρατείνω τον βίο των γιατρών μιας ηλικίας που θα 

μπορούσαν να παραμείνουν οικειοθελώς, βέβαια, στη θέση τους, είπα ότι από το 2013, θα 

πρέπει να γίνει ανατροπή του δεδομένου ότι θέλουμε πάρα πολλούς νοσηλευτές και μόνο 

νοσηλευτές και εάν είναι να κάνουμε μια πρόσληψη, να την κάνουμε για κάποιον γιατρό όπου 

υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Άλλως, πρέπει στο πλαίσιο των υγειονομικών περιφερειών και του 

Ε.Σ.Υ. γενικότερα, να κάνουμε ανταλλαγές θέσεων. Ποιες θέσεις προσφέρετε; Λέτε όμως «Α, 

όχι. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να προσφέρουμε. Πάρτε εσείς». Πώς θα πάρουμε εμείς; Εσείς 

πρέπει να πείτε, γιατί υπάρχει ευφορία όταν ζητάμε, αλλά δισταγμός και άρνηση όταν είναι να 

ζητήσουμε κάτι ορθολογικά.  

Στο τέλος Ιανουαρίου που θα φέρω το σχέδιο νόμου, θα δείτε ότι εγώ ακούγοντας τον 

κ. Μαχαιρίδη και έχοντας και από την κυρία Γκερέκου μία αίσθηση των Ιονίων, θα κάνουμε 

ειδικές προβλέψεις στις υπάρχουσες, περισσότερο ειδικές, για την κινητικότητα του ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού κατά το εξάμηνο της τουριστικής περιόδου, παρότι δεν είναι 

μόνο αυτές οι 2 περιοχές της χώρας. Είναι και η Κρήτη. Τελικώς, είναι οι περισσότερες 
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περιοχές της Ελλάδος που θα θέλουν να μπουν στην ίδια λογική. Ωστόσο, το έχουμε κάνει 

αυτό, επειδή στα Δωδεκάνησα ειδικά υπάρχει μια ιδιαίτερη προκοπή των τοπικών 

παραγόντων.  

Άρα, εξηγούμαι. Δεν ακούω τίποτα σε ό,τι αφορά αιτήματα για παραπάνω πρόσληψη 

προσωπικού και μέμφομαι τον άνθρωπο αυτόν που είναι ο Β’ Διοικητής ο οποίος κλείνει τη 

μονάδα υγείας και τα χειρουργεία του. Αυτός τα έκλεισε, όπως η Διοικήτρια ενός νοσοκομείου 

στην Αθήνα έκλεισε το νοσοκομείο της σε εφημερία και την έδιωξα. Σε αυτόν δεν μίλησα διότι 

δεν είχα την ηρεμία να του μιλήσω. Επειδή υπάρχουν και τα τοπικά, του είπα ότι κάνεις κάτι 

το οποίο είναι έξω από τα πλαίσια και θα φύγεις. Είπε ότι θα δώσει μια λύση, ήρθε στην 

Αθήνα και υπήρξε μια συμφωνία. Τώρα στέλνει μια επιστολή από τις 11 του μηνός, στην 

οποία λέει ότι δεν έγινε κάτι που είχατε πει ότι θα γίνει μέχρι τις 18. Ακόμα δεν έχει γίνει 18 

Ιανουαρίου.  

Σε εμάς, λοιπόν, τριπλές πολιτικού τοπικού περιεχομένου, δεν περνάνε. Έχουμε 

αντιμετωπίσει χειρότερα από αυτά και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολότερους τύπους 

σαν και αυτόν. Και έρχομαι εδώ, κύριοι Βουλευτές και σας λέω ότι θα μπορούσα να τον έχω 

αντικαταστήσει, για να σας εξηγήσω ένα πρόβλημα, γιατί σε δύσκολους και τραχείς 

προεκλογικούς καιρούς, ίσως το δούμε αυτό και αλλού. Θέλω να απογοητεύσω όποιον θέλει 

να μας κάνει κόλπα και γι' αυτό είμαι εδώ. Όταν κάποιος αναδέχεται μια θέση, ξέρει τις 

δυσκολίες και δεν δικαιούται, επειδή του λείπει κάποιο προσωπικό – σε όλους μας λείπει 

προσωπικό - να βγαίνει και να λέει «εγώ κλείνω μια μονάδα». Ποιος είναι; Ούτε στον πόλεμο 

δεν κλείνουν οι μονάδες. Έχω ευθύνη που τον κράτησα και απολογούμαι, δίνω λόγο. Εγώ 

φταίω που τον κράτησα, γιατί μου είχε ειπωθεί ότι πρέπει να φύγει εγκαίρως, αλλά εκτίμησα 

τα προσόντα του. Εκτίμησα ότι είχε αποτελέσματα στις εξοικονομήσεις. Είναι ένας σύγχρονος 

άνθρωπος. Δεν ξέρω εάν θέλει να παίξει κάποιο πολιτικό παιχνίδι. Εγώ πάντως, υπέστην 

αυτό το παιχνίδι και το θεωρώ σαν να το έκανε αυτό σ’ εμένα ο κ. Τιμοσίδης. Σαν να μου 

κάνει συνδικαλισμό ή σαν να κάνω εγώ συνδικαλισμό στον Πρωθυπουργό ή στον Υπουργό 

των Οικονομικών ή εγώ στο Υπουργείο μου. Μα, γίνεται; Έκανα, λοιπόν, προσπάθειες. 

Επίσης, κύριε Πρόεδρε, υπογράψαμε εχθές την απόφαση για την αμοιβή των γιατρών 

του ΕΟΠΥ, το έχει ψηφίσει η εθνική αντιπροσωπεία αυτό που θα μπορούν να κάνουν μια 

μέρα την εβδομάδα υπηρεσία στα νοσοκομεία. Δεν είναι η λύση. Δεν επαιρώμεθα για αυτό και 
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δεν θέλουμε να μας χειροκροτάτε γι’ αυτό. Όμως, είναι μια λύση εκ των ενόντων. Σας 

προλέγω ότι θα την προεκτείνουμε και θα την εισηγηθούμε και για το λοιπό προσωπικό, στα 

νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, στο σχέδιο νόμου που έρχεται, έτσι ώστε να μπορέσουν 

να λειτουργήσουν τα απογεύματα ορισμένα κέντρα υγείας όπως θα θέλαμε καλύτερα και όχι 

μόνο συμπληρώνοντας ιατρικό, αλλά και λοιπό προσωπικό που δεν μπορεί να κάνει 

παραπάνω εφημερίες γιατί δεν μπορεί να τις πληρωθεί, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.  

Έτσι κρατάμε ανοιχτό το ΕΣΥ, κύριε Πρόεδρε. Διότι, εάν το κρατάγαμε ανοιχτό όπως 

μας λένε οι τοπικοί δημαγωγοί, θα είχαμε κλείσει το 30% του. Το κρατάμε όλο ανοιχτό, διότι 

έχουμε προσπαθήσει να λειτουργήσουμε εκ των ενόντων, γιατί εμάς δεν μας δώσατε εντολή 

να κάνουμε αναπαραγωγή του πελατειακού κράτους που γινόταν τόσες δεκαετίες. Μας 

δώσατε εντολή να εξορθολογήσουμε το πελατειακό, κοινωνικό κράτος και να βοηθήσουμε να 

μείνει όρθιο και ανοιχτό στο πολίτη και γι' αυτό παλεύουμε. Δεν ανεχόμαστε κόλπα. Ξέρουμε 

να αντιμετωπίσουμε πολύ δυσκολότερους από κάποιους κυρίους σαν και αυτούς. 

Ακόμη, χωρίς όταν υπόσχομαι, ούτε να το λέω έτσι, θέλω να πω ότι εάν υπάρχει 

κάποιος ειδικός λόγος, κυρία Παπανικολάου, που εσείς ξέρετε ότι η αντιστοιχία νοσηλευτικού 

προσωπικού και κρεβατιών ή ασθενών στην Ελλάδα είναι κάτω από όλα τα όρια της δυτικής 

Ευρώπης, ενώ ξέρετε ότι οι γιατροί είναι διπλάσιοι από όλα τα ευρωπαϊκά όρια, εάν υπάρχει 

ανάγκη – πόσα κρεβάτια είπατε και πόσους νοσηλευτές; Πληρότητα;  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (………………………..): Πληρότητα 57 με 60%. 336 

κλίνες και 319 οι νοσηλευτές. Συνολικά, προσωπικό 476. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η αναλογία 

αυτή είναι από τις καλύτερες. Τους το είχα πει όταν είχα πάει. Όχι ότι δεν χρειάζεται και άλλο. 

Όλοι οι γιατροί εδώ κάνουν σχόλια για συγκριτικά δεδομένα που έχουν. Είναι από τις 

καλύτερες περιπτώσεις. Μπορώ να σας αναφέρω περιπτώσεις, στην Αθήνα, νοσηλευτικού 

προσωπικού, όπως στο «Αττικόν» όπου βλέπεις μόνο γιατρούς και δεν βλέπεις νοσηλευτή. 

Δραματικές αντιστοιχίες. Εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι όπως θα έπρεπε, δεν 

είναι ιδανικά – προς Θεού. Δεν είμαι τρελός, αλλά εκεί είναι πάρα πολύ καλύτερα από αλλού 

και πάλι, εάν μπορούσαμε, θα κάναμε κάτι. Αλλά το να μας κλείνει τα χειρουργεία ο κύριος 

αυτός, είναι πράγμα ανεπίτρεπτο. 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι θα συζητήσουμε και οι συνάδελφοι και από τα 

Δωδεκάνησα και από τα Ιόνια νησιά κ.λπ., θα δουν εάν, στις ρυθμίσεις μας, για ειδικές 

τουριστικές περιοχές, για το εξάμηνο της τουριστικής περιόδου, είμαστε επαρκείς. Μπορεί να 

χρειαζόμαστε και βοήθειες, αλλά να μας λένε ότι πρέπει να διαγραφεί η υπόλοιπη χώρα και 

να κοιτάμε ορισμένες περιοχές της χώρας σαν οι Έλληνες εκεί να είναι περισσότερο ίσοι απ’ 

τους άλλους, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Μπορεί να μας δώσει δυο - τρία στοιχεία ο κ. Υπουργός, διότι 

εάν δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία… 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δώσαμε τα στοιχεία της 

ΔΥΠΕ, δώσαμε και τα στοιχεία του νοσοκομείου, τα οποία σχολίασε η κυρία Παπανικολάου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Θέλουμε να μάθουμε πόσους νοσηλευτές και πόσους 

γιατρούς πρέπει να έχει το νοσοκομείο και πόσους έχει σήμερα. Απλά τα πράγματα. Διότι, 

εάν δεν έχουμε το ανάλογο προσωπικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει… 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Μελά, δυστυχώς 

δεν ήρθαν οι αρμόδιοι για να απαντήσουν. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε 

Πρόεδρε, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Θα ήθελα να πω κάτι που μου διέφυγε και μου το 

θύμισε ο κ. Μελάς. Στην επιστολή της παραίτησης που μου έστειλε την 11/1/2012 ο κύριος 

αυτός, λέει ότι, ένα από τα στοιχεία για τα οποία παραιτείται, είναι ότι εμείς μειώσαμε τον 

αριθμό κρεβατιών, άρα μειώνεται και η αντιστοιχία την οποία ζητάτε να μάθετε. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) 

Εμείς τον αριθμό των κρεβατιών τον μειώσαμε σε όλη την Ελλάδα, γιατί έτσι έπρεπε 

να κάνουμε και είναι κεντρική μας επιλογή, όχι επειδή κλείσαμε κρεβάτια λειτουργούντα. Σας 

είπα για πληρότητα 57%. Κλείσαμε παντού κρεβάτια, τα οποία ήταν ακίνητα, αλλά 

απαιτούσαν αναλογίες, για να λέτε εσείς εδώ, ότι σας λείπει προσωπικό. Λέτε ότι αυτό το 

κάναμε για να έχουμε λειτουργία με λιγότερο προσωπικό. Ε, όχι, λοιπόν. Είναι έξω από την 

λογική της λειτουργίας του ΕΣΥ, στην περίοδο της κρίσης και γι’ αυτό τίθεται και έξω από το 

……..του δυναμικό.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Χαραλάμπους. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ακούμε συνέχεια ότι ο διοικητής, που συζητούμε 

σήμερα έχει παραιτηθεί. Εδώ έχουμε ένα υπόμνημα της 16/1/2012, που λέει ότι «δεν 

μπορούμε να παραβρεθούμε σήμερα στη Βουλή, που μας έχετε καλέσει, γιατί είναι αυτονόητο 

ότι η συνεχής παρουσία όλων μας στη Ρόδο στο νοσοκομείο, είναι επιβεβλημένη». Αυτή η 

φράση σημαίνει ότι έχει παραιτηθεί; Εδώ λέει, δεν έρχομαι στη Βουλή λόγω των εκρηκτικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου η παρουσία όλων μας είναι 

επιβεβλημένη. Πώς παραιτήθηκε; Εσείς λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι παραιτήθηκε, όχι εγώ.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Χαραλάμπους, η 

παραίτηση, πέραν της επιστολής που έχει αποσταλεί στον Υπουργό, έχει γίνει δημόσια μέσα 

στο νοσοκομείο παρουσία των τηλεοράσεων. Αν αναλογιστείτε ότι από την Ρόδο έχει 

αεροπλάνο στις 3 η ώρα και φεύγει το βράδυ στις 9, θα μπορούσε να έρθει κάποιος στις 3 και 

να φύγει το βράδυ. Δεν θα μπορούσε να έρθει κάποιος; Οι Βουλευτές της Δωδεκανήσου 

έχουν προτεραιότητα για το θέμα. Το πρότεινε ο κ. Ζωίδης και ο κ. Γιαννόπουλος, πέραν 

τούτου.  

Το λόγο έχει ο κ. Ζωίδης.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, γιατί δεν είμαι μέλος 

της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι έκδηλο το 

ενδιαφέρον όλων ημών. 
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Μπορώ να αντιληφθώ πλήρως την έκρηξη του Υπουργού. Βεβαίως, οφείλω να 

δηλώσω ότι βρίσκομαι σε μια συνεδρίαση, όπου ήλπιζα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ότι θα 

λύναμε τα προβλήματα του νοσοκομείου της Ρόδου. Δεν είχα καμιά πρόθεση να παραστώ σε 

ένα υγειονομικό εκλογοδικαστήριο. Δεν αμφισβητώ τίποτα απ’ αυτά που είπε ο Υπουργός. Για 

μας, τους «παροικούντας εις την Ιερουσαλήμ», ξέρουμε ποια είναι η ρίζα του κακού, η οποία 

δεν είναι θέμα ενός προσώπου μόνο. Εσείς το ξέρετε. Είναι μια διαδικασία χρόνων, όπου όλο 

το πολιτικό προσωπικό είχαμε ως αγαπημένα παιδιά, τις εκάστοτε ηγεσίες των εργαζομένων 

του νοσοκομείου της Ρόδου. Αυτοί ήταν οι απόλυτοι αφέντες του νοσοκομείου. Αυτοί 

προσδιόριζαν πώς θα δουλέψει το νοσοκομείο, ποιοι θα δουλέψουν στο νοσοκομείο, ποιοι θα 

νοσηλευτούν και ποιοι θα πάρουν την άγουσα προς την Αθήνα. Αυτή είναι η κατάσταση.  

Ευθύνες στη διοίκηση, ναι, το δεδομένο όμως και αυτό που ενδιαφέρει εμένα ως 

Βουλευτή, είναι ότι το νοσοκομείο είναι κλειστό και οι συμπατριώτες μου ψάχνονται πώς θα 

γίνουν καλά.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ(Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αύριο θα 

ανοίξει κύριε συνάδελφε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Με χαρά θα το χειροκροτήσω και δεν αμφισβητώ την πρόθεσή 

σας κύριε Υπουργέ να επιλύσετε τα προβλήματα, αλλά για να συμπληρώσουμε το πάζλ και 

για να ακουστεί και στην αίθουσα,  αυτή τη στιγμή ο διοικητής του νοσοκομείου της Λέρου, 

που είναι ένα κρίσιμο νοσοκομείο, είναι δυο μέρες πολιορκούμενος στο κέντρο υγείας 

Πάτμου, όπου το επισκέφτηκε και τον έχουν μπλοκάρει οι κάτοικοι. Δεν τον αφήνουν να φύγει. 

Είναι, δηλαδή, ακέφαλο και το νοσοκομείο της Λέρου και είναι φρουρούμενος επί διήμερο, ο 

διοικητής του στο κέντρο υγείας της Πάτμου. Υπάρχει σειρά εγγράφων, που έχουν έρθει 

στους αρμόδιους της β΄ υγειονομικής περιφέρειας, εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχει τίποτε, ούτε 

γιατρό, ούτε νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε παραϊατρικό προσωπικό και έχουν βγάλει 

κραυγές αγωνίας. Το ίδιο ισχύει και για την Κάρπαθο, για να μην αναφερθώ στα άλλα μεγάλα 

νοσοκομεία του νομού.  

Επομένως, κύριε Υπουργέ, εμείς τα προβλήματα τα ξέρουμε και δεν είναι θέματα 

αριθμών. Ο κ. Ζώτος, λαλίστατος, μας έδωσε τα νούμερα τα οποία δεν αμφισβητώ καθόλου. 

Εμείς εκπροσωπούμε στην αίθουσα το λαό της Δωδεκανήσου και θέλουμε ιατρικές υπηρεσίες 

και στη Ρόδο και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Υπεύθυνη για αυτή την υπόθεση, είναι η πολιτική 
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ηγεσία και η 2η ΥΠΕ. Εάν είναι τόσο οξέα τα προβλήματα, δεν έχω καμιά δυσκολία να 

αποδεχθώ όσα είπε ο κ. Υπουργός, αλλά θα ήθελα η 2η ΥΠΕ, αύριο το πρωί να είναι στην 

Δωδεκάνησο, γιατί τα προβλήματα είναι χωρίς δυνατότητα αναμονής. Το ίδιο ισχύει και για 

την Σύμη, για την Κάρπαθο και για όλο το νησιώτικο χώρο.  

Αγαπητέ φίλε και πρώην συνεργάτη, Γιάννη Μαχαιρίδη, ακόμα στην Βουλή των 

Ελλήνων θα πρέπει να χύσουμε πολύ ιδρώτα κάνοντας επίκληση του 101 παρ. 4. Δεν έχει 

γίνει αντιληπτό, τι σημαίνει νησιωτικός χώρος. Δεν το κατάλαβαν ούτε οι ίδιοι οι συνάδελφοι 

μας. Κανένας δεν έχει καταλάβει πώς θα φύγει κάποιος που πρέπει να κάνει μετάγγιση 

αίματος, από το ένα νησί να πάει στο άλλο, όταν υπάρχουν 9 μποφόρ και όταν βέβαια δεν 

συνάδει με τα οικονομικά στοιχεία η ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού για 3, 4 ή 5 

νεφροπαθείς σε ένα μικρό νησάκι. Τι πρέπει να κάνουμε; Να τους αφήσουμε να πεθάνουν ή 

να εγκαταλείψουν τα νησιά; Εμείς τα ξέρουμε τα προβλήματα. Δεν αμφισβητώ την καλή 

πρόθεση του κ. Υπουργού, η ένταση όμως που υπάρχει στην αίθουσα πρέπει να μεταβληθεί 

σε ένταση προσπαθειών, τις οποίες πρέπει να καταβάλουν όλοι οι εντεταλμένοι φορείς, 

ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος, ανάλογα με τις προσπάθειες που όλοι μπορούμε 

να κατανοήσουμε ποιες πρέπει να είναι για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): To 1995, κύριε Υπουργέ, 

είχαμε εκπονήσει ένα σχέδιο, που το συνέχισαν μετά και οι άλλοι Υπουργοί, για το Αιγαίο, 

ονόματι Ιπποκράτης. Μέσα σ’ αυτό είχαν μπει τα ελικόπτερα του Αιγαίου, η τηλεϊατρική και 

αυτό όλο το σύστημα που είπε ο κ. Ζωίδης. Αυτό μπορείτε να το ξαναδείτε μέσα από το 

ΕΣΠΑ.  

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προχωρήσει η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε ή θα 

λύσετε τα εσωκομματικά σας εδώ; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Μόνο κομματικά δεν μιλήσαμε, κύριε Ντινόπουλε. Όπως είδατε 

τα βέλη εξ οικείων και προς οικείους. Μην μας μιλάτε για εσωκομματική μάχη εδώ. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Κουσούρνας.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επειδή 

αναφέρθηκε η Πάτμος, έχει λυθεί το πρόβλημα της Πάτμου.  

Και μία ακόμη πληροφορία, για τα χειρουργεία που λένε ότι έκλεισαν. Όλο το 

Δεκέμβριο έγιναν 317 χειρουργεία. Θέλω να μείνει στην κρίση σας, να δείτε πόσο ξαφνικά 

μπορεί να πει κανένας ότι δεν μπορεί να γίνει κανένα χειρουργείο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο δήμαρχος ο 

κ. Κουσουρνάς. 

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ (Δήμαρχος Ρόδου): Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής για την πρόσκληση. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στη Βουλή και να 

χαιρετίσω και τους πρώην συναδέλφους, εγώ έφυγα από τη Βουλή και η νέα δήμαρχος της 

Ρόδόυ, και όπως λένε όλοι «τα παράπονα στο δήμαρχο», γι' αυτό έχουμε συζητήσει πάρα 

πολλές φορές το δημοτικό συμβούλιο του 2011 το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου. 

Επομένως, δεν θα συμφωνήσω με τον κ. Ζώτο, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Εάν 

δεν υπήρχαν προβλήματα δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Δεν θα έκλεινε, κατά κάποιο τρόπο, 

ένα μέρος του νοσοκομείου και δεν θα συζητήσαμε. Το να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις δεν 

είναι η καλύτερη λύση.  

Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι ένα κόσμημα ως προς το κτίριο. Είναι ένα πρόσφατο 

κτίριο, και πραγματικά, όλοι χαιρόμαστε να βλέπουμε ένα τόσο σύγχρονο κτίριο, από την 

ξενοδοχειακή υποδομή. Αλλά, μόνο το κτίριο δεν παρέχει υπηρεσίες υγείας. Χρειάζεται και το 

προσωπικό ,που δίνει μάχη για να έχουμε καλές υπηρεσίες υγείας. Παρόλα αυτά, παρά τα 

νούμερα που φαίνεται πως δεν ταυτίζεται η μία υπηρεσία με την άλλη, το νοσοκομείο της 

Ρόδου σήμερα βρίσκεται στην «εντατική».  

Ναι μεν έγιναν επεμβάσεις το Δεκέμβριο, αλλά τον Ιανουάριο δεν έγιναν καθόλου. 

Εμείς μιλάμε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Ότι, δηλαδή, είναι κλειστό, ότι 

δεν γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις, ότι αύριο μας ειδοποίησαν ότι θα γίνονται τακτικές 

εισαγωγές. Επομένως, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί 1700 χειρουργικές πράξεις 

εκκρεμούν αυτή τη στιγμή. Επομένως, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, και το νοσοκομείο της 

Ρόδου δεν εξυπηρετεί μόνο τη Ρόδο με 120.000 πληθυσμό, εξυπηρετεί όλο το νομό 

Δωδεκανήσου, μικρά νησιά που προσδοκούν στις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου της 

Ρόδου, και δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση. 
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Επίσης, το νοσοκομείο της Ρόδου, δεν μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχα νοσοκομεία 

της ηπειρωτικής χώρας, διότι λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως, είναι καθημερινά σε 

εφημερία.  

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Στις άλλες επαρχίες δεν είναι; 

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ (Δήμαρχος Ρόδου): Στις άλλες επαρχίες της ηπειρωτικής 

χώρας, όχι. Δεν είναι είκοσι τέσσερις ώρες. Μπορεί, αγαπητέ συνάδελφε, ένας ασθενής στην 

αττική ή οπουδήποτε αλλού να πάει σε μια απόσταση 100 χιλιομέτρων και να βρει το 

καλύτερο νοσοκομείο. Εδώ στη Ρόδο, για να γίνει μια επέμβαση, ή στη Ρόδο θα την κάνει ή 

θα πρέπει να έρθει στην Αθήνα, ή να πεθάνει. Είναι το ίδιο; Από τα μικρά νησιά προσδοκούν 

να έρθουν στη Ρόδο. Υπάρχουν, επομένως, ιδιαίτερες ανάγκες του νησιωτικού χώρου, όπως 

είπε και ο κ. Ζωίδης. Και κατανοώ, ότι γίνονται κατανοητά, αλλά εμείς ζούμε τα προβλήματα, 

ιδίως του χειμώνα, και αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά από την υπόλοιπη χώρα, 

διαφορετικά δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών.  

Απαξιώνεται η λειτουργία του νοσοκομείου για νοσηλευτικό προσωπικό. Σήμερα έχει 

επέμβει ο εισαγγελέας, όλη η Ρόδος συζητάει για αυτό, καλούμαστε εμείς οι τοπικοί φορείς, ο 

δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, και καλώς κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, για να λύσουμε τα 

προβλήματα δίχως να είναι αρμοδιότητα μας, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να 

κρυφτούμε στο πρόβλημα που υπάρχει. Και σίγουρα, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δοθεί 

λύση. Εάν φταίει η ΥΠΕ, να αποδοθούν ευθύνες στην ΥΠΕ. Εάν είναι ευθύνη άλλων να 

αποδοθούν ευθύνες. Πάντως υπάρχει πρόβλημα και δεν πρέπει να αποσιωπείται. Εάν το 

πρόβλημα είναι η έλλειψη 50 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού, να βρούμε μια λύση. Εμείς 

ήρθαμε γι' αυτό. 

 Σήμερα το νοσοκομείο βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι νησιώτες, οι ακρίτες απογοητεύονται 

από την κατάσταση αυτή, διότι όπως πολύ σωστά είπατε ότι ο τουρισμός πήγε καλά. 

Επομένως, το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί πρόσθετα άλλες 200.000 τουρισμού που 

έχουμε το καλοκαίρι. Είναι μια ειδική περίπτωση. Εάν δεν προσδοκούμε ότι υπάρχει και μια 

ασφάλεια στον τομέα της υγείας, τότε πραγματικά αυτό το θαύμα του τουρισμού, δεν μπορεί 

να αντέξει. Ήδη πρακτορεία, επειδή γράφουν οι εφημερίδες, επεμβαίνει ο εισαγγελέας, 

θεωρείται το νοσοκομείο κλειστό, προσπαθούν να πιέσουν τις τιμές, λόγω του ότι δεν υπάρχει 
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ασφάλεια στον τομέα της υγείας. Επομένως, το πρόβλημα είναι πολλαπλό, και έτσι πρέπει να 

το πούμε. 

Γι' αυτό πιστεύω ότι: Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής, ανεξαρτήτως τον αριθμό 

των νοσηλευτών το προσωπικού που φαίνεται πως δεν υπάρχει ταύτιση, να βρεθεί μια λύση. 

Που η λύσει, δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ, διότι ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό 

επισημαίνουμε το πρόβλημα, και δεν δίνετε λύση, δεν δίνετε προοπτική. Εμείς ήρθαμε 

σήμερα για να υπάρχει προοπτική επίλυσης του προβλήματος στο νοσοκομείο της Ρόδου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ κύριε 

δήμαρχε. Βέβαια, ακούσατε και από τον κ. Υπουργό, ότι αύριο θα πάνε οι επιθεωρητές πάση 

θυσία, μαζί με την ΥΠΕ, για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα βήμα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε πρόεδρε, θα … οι επιθεωρητές; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Χαραλάμπους, αυτή 

τη στιγμή δεν ξέρω εάν το έχετε αντιληφθεί, το νοσοκομείο βρίσκεται σε παράλυση. Και 

πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να λειτουργήσει. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Προσωπικό. Προσλήψεις προσωπικού, όπως και 

σε όλα τα νοσοκομεία. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Κασσάρας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Πραγματικά, εδώ είμαστε όχι για να αντιπαραθέσουμε απλά αριθμούς, γιατί οι αριθμοί 

μπορεί να ευημερούν, αλλά οι πολίτες της Δωδεκανήσου και όχι μόνο της Ρόδου, να έχουν 

πρόβλημα. 

Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα κείμενο, ένα υπόμνημα που το υπογράφει ο 

παραιτηθής Διοικητής, που η παραίτησή του δεν ξέρω αν έχει γίνει δεκτή ακόμη, είπε ότι θα 

παραμείνει στη θέση του…  Απ' ό,τι μαθαίνω τώρα έγινε δεκτή. Και βεβαίως, το υπογράφουν 

και όλοι οι διευθυντές, όπως προαναφέρθηκε. 

Εγώ θα πω, σε όσους συναδέλφους εδώ δεν το γνωρίζουν ότι ευτύχησα να είμαι για 

10 μήνες υποδιοικητής στην δεύτερη ΔΥΠΕ. Άρα, αντιμετώπισα το πρόβλημα και από τα 

μέσα, που λέμε.  
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Υπήρχε ένα «έγκλημα» κατά του νοσοκομείου, γιατί λειτούργησε το νέο μεγάλο 

νοσοκομείο για χρόνια, με τον παλαιό οργανισμό το μικρό νοσοκομείο. Όταν αναλάβαμε, 

υπογράφηκε στις 8 Απριλίου ο νέος οργανισμός, δημοσιεύτηκε 23 Απριλίου του  2010, και 

στο μεταξύ, είχαν γίνει οι διορισμοί της 7Κ, και το νοσοκομείο δεν πήρε παρά μόνο τέσσερις 

προσλήψεις. Ίσως θα μπορούσαν να πάρει 10, δεν έκαναν σωστά την αριθμητική. 

Εμείς, λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, στις 27 Μαΐου σαν ΔΥΠΕ, με 

την κυρία Παπανικολάου και τον κ. Ζώτο, προτείναμε διορισμούς 60 μονίμων. Τότε είχαμε 

προσλήψεις 2600 σε όλη την Ελλάδα, η ΔΥΠΕ έπαιρνε 330, και δώσαμε 60 στο νοσοκομείο 

της Ρόδου. Αυτή η απόφασή μας, εγκρίθηκε από την διυπουργική επιτροπή που εγκρίνει τις 

προσλήψεις στις 9/12/2010. Άρα, νομίζω είναι ένα στοιχείο, που βεβαιώνει ότι το νοσοκομείο 

έχει ανάγκη από αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως στη συνέχεια ήρθαν οι περιορισμοί από την 

οικονομική κατάσταση της χώρας, έξω αρχικά η υγεία, από το 1:5, στη συνέχεια περιέλαβε 

και την υγεία και πήγαμε στο 1:10, δεν έγινε κανένας διορισμός μόνιμου, έκτοτε, προσωπικού. 

Και εμείς, τι κάναμε λοιπόν; Προσπαθήσαμε σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Κόκκινο 

τότε, τον διοικητή- είχαμε συγκρουστεί και με τον κ. Μαχαιρίδη, που υιοθετώ όσα είπε 

προηγουμένως- το ότι πράγματι έπρεπε να κινούμαστε στα όρια της νομιμότητας, για να μην 

χρησιμοποιήσω άλλη φράση, για να μπορούμε πράγματι να διατηρούμε 86 ανθρώπους, 86 

εργαζομένους, τους συμβασιούχους του 2011 που συμφωνεί και η ΔΥΠΕ, και το Υπουργείο, 

και το νοσοκομείο, ότι ήταν τόσοι. Από αυτούς τους 86, λοιπόν, που με αυτή την σειρά των 

γεγονότων ουδείς αμφιβάλλει ότι ήταν απαραίτητοι, σήμερα οι 40 που ήταν από το ΑΣΕΠ ή 

ΔΟΧ, έχει λήξει η σύμβασή τους. Οι επικουρικοί 16 ομοίως λήγουν, η προγραμματική 

σύμβαση, επίσης, άρα, μας λείπει αυτός ο αριθμός για να λειτουργήσει το νοσοκομείο της 

Ρόδου.  

Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και εάν δεν πούμε εδώ μόνο ένα πράγμα, πως θα το 

λύσουμε το ζήτημα, πάλι θα φύγουμε κάνοντας μια άλλη σύσκεψη σαν και αυτές που έχουμε 

κάνει κατ' επανάληψη για να περιγράψουμε το πρόβλημα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κασσάρα, Τι 

προτείνετε; 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Για εμένα είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή που μπορεί να 

δώσει λύση στο πρόβλημα. Λέω, λοιπόν, ότι η ΔΥΠΕ δεν έχει αρμοδιότητα να λύσει αυτό το 

ζήτημα και δεν θα το λύσει. Τόσο καιρό προσπαθούσε σχοινοβατώντας να δώσει λύσεις , 

αλλά να που και οι επίτροποι πια σταμάτησαν. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Εκείνο που έχετε προτείνει 

ήδη το απάντησε ο υπουργός, οπότε καλό είναι να το ξανακούσει, γιατί απάντησε ότι το 

υπουργικό συμβούλιο για το 2012 δεν θα εγκρίνει καμία θέση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Αν δεν μπορούμε να βρούμε καμία λύση όπως αυτή που 

βρέθηκε για τη βοήθεια στο σπίτι που παρατάθηκαν οι συμβάσεις, θα πρέπει να βγούμε να 

ομολογήσουμε ότι το πρόβλημα δεν το λύνουμε. Δεν υπάρχουν άλλες μεσοβέζικες λύσεις, 

ούτε κάποιος άλλος διοικητής θα μας λύσει το πρόβλημα, διότι πράγματι ήταν προσοντούχος 

και έντιμος και μείωσε τις δαπάνες και αυξήσει τα έσοδα του νοσοκομείου, αλλά δεν μπορεί 

να λύσει το πρόβλημα ούτε αυτός. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Η πρόταση της ΔΥΠΕ που 

ο υπουργός είπε ότι για το 2012 δεν μπορεί να εισηχθεί στο υπουργικό συμβούλιο, για 

κανονικές θέσεις, για επικουρικούς όμως ισχύει. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Κύριε πρόεδρε, να μας χωρίσουν οι συνάδελφοι βουλευτές, 

αλλά όλο αυτό το διάστημα δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να αφήνουμε το νοσοκομείο, 

χωρίς 40, 50, 60, 70 για ένα μήνα ή δύο, μετά να λύνουμε το πρόβλημα με μπαλώματα, να 

ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά για τα μπαλώματα, να πληρώνουμε περισσότερα λεφτά για 

διακομιδές. Πρέπει να βρούμε μια λύση αυτή οι συμβασιούχοι να παραμείνουν στις θέσεις 

τους μέχρι την ώρα που θα γίνονται οι διορισμοί μονίμων. Αλλιώς, δεν λύνουμε το πρόβλημα, 

απλά θα συζητάμε κάθε φορά, θα τρώμε ξύλο εμείς κάτω και δεν θα βρίσκουμε διοικητές για 

να μπουν στη θέση αυτή. Θα ήθελα ακόμα να πω επίσης ότι με δύο-τρεις γιατρούς η Πάτμος 

και η Σύμη έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Γιατί το καθυστερούμε; Δεν μπαίνω σε 

λεπτομέρειες, είναι γνωστά αυτά στο υπουργείο. 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όταν έχεις 

τέτοια προβλήματα και είσαι η διοίκηση, κ. Κασσάρα, τότε «σπας και μερικά αβγά». Αν είναι 

να κάνω οικονομία χωρίς να κάνω τη δουλειά μου, δεν τη θέλω αυτή την οικονομία. Λέω, 

λοιπόν, ως πληροφορία ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, αλλά όταν έχω ένα τέτοιο 
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πρόβλημα ποτέ δεν οδηγούμαι να κλείσω χειρουργεία ή δομές. Όταν είναι τα στοιχεία με 58% 

πληρότητα, κάτι πρέπει να κάνω για να προσαρμοστώ σε αυτά που έχω. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Με νοσηλευτικό προσωπικό θα αφήσουμε τα χειρουργεία και 

θα αυξήσουμε την πληρότητα. Τεχνικά είναι χαμηλά η πληρότητα. Το θέμα είναι, ότι δεν 

μπορεί να λύνουμε το πρόβλημα κατόπιν εορτής κάθε φορά. 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί της διαδικασίας. Η επιτροπή 

κλήθηκε εδώ με δύο θέματα και όλη αυτή την ώρα συζητάμε μόνο το ένα και προηγούνται οι 

βουλευτές του ενός θέματος. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό, γι' αυτό μιλάω επί της διαδικασίας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία 

Ιατρίδη. 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε πρόεδρε, αρχικά ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το 

λόγο, παρότι δεν είμαι μέλος της επιτροπής. Θα ήθελα να πω πως τόση ώρα παρακολουθώ 

τη συζήτηση με την εξής απορία. Τελικά, για ποιο λόγο έχουμε συγκαλέσει αυτή την 

επιτροπή, ενώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία; 

Ήρθαμε τελικά για να συζητήσουμε εδώ αν ο κ. διοικητής έχει κάνει σωστά τη δουλειά 

του ή όχι; Η ίδια η κοινωνία της Ρόδου και της Δωδεκανήσου έχει διαμαρτυρηθεί και να νιώθει 

αυτή την ανασφάλεια και να βάλλεται κατά του δημάρχου, κατά του περιφερειάρχη, κατά των 

βουλευτών, κατά όλης της πολιτικής ηγεσίας, επειδή νιώθει την ασφάλεια; Τελικά δηλαδή 

ήρθαμε εδώ σαν Ροδίτες και σαν Δωδεκανήσιοι για να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή όλοι οι 

παριστάμενοι εδώ τελικά έβγαλαν το συμπέρασμα ότι είμαστε προνομιούχοι; Όχι, δεν είμαστε 

προνομιούχοι, κύριε πρόεδρε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κάνετε 

παιχνίδι εκεί. 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι η μοναδική 

βουλευτής αντιπολίτευσης που δεν έχει σηκώσει επικοινωνιακά… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γι’ αυτό σας 

εξαίρεσα. 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ο κ. διοικητής και οι προηγούμενοι ακόμα και ο κ. Κασσάρας, ο 

σημερινός συνάδελφος, είχε επιλεγεί από την πολιτική ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Πώς είναι 

δυνατόν, δηλαδή, να μιλάμε για πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια; Το πρόβλημα είναι ότι 
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δύο χρόνια τώρα δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μέχρι και τον 

έκτο μήνα εγκυμοσύνης ήμουν και στα 17 νησιά, κύριε υπουργέ, και πολλές φορές είχαμε 

συναντηθεί. Εγώ έπρεπε να μπω στη θέση της μελλοντικής και νέας μητέρας, για να 

καταλάβω ότι αγωνιούν οι συμπατριώτες μου; Σήμερα ήρθαμε εδώ - και το λέω αυτό γιατί 

βλέπω και μορφασμούς από συναδέλφους άλλων περιοχών - για να φύγουμε στο τέλος και 

θα μας κάνετε να σας ζητήσουμε και συγγνώμη βοηθάμε με το θέμα αυτό σήμερα στην 

επιτροπή; Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχει δημιουργήσει ο κ. Κόκκινος. 

Δύο χρόνια δεν έχουν δοθεί λύσεις, έχει έρθει επανειλημμένα ο κ. Ζώτος στη Ρόδο και στα 

Δωδεκάνησα, έχει έρθει επανειλημμένα στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου, συνεχίζει και λέει 

ότι το νοσοκομείο λειτουργεί άψογα, αλλά τελικά ποια είναι η αλήθεια; Οι Ροδίτες δεν 

μπορούν να επισκεφθούν το νοσοκομείο της Ρόδου. Πήγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα 

για να δω από κοντά τι συμβαίνει και σας πληροφορώ ότι έχει καταντήσει να είναι 

νοσοκομείο-φάντασμα. Τα μισά κρεβάτια είναι άδεια. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ένα 

νησί το οποίο σε δύο μήνες θα γίνει αποδέκτης εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών; Είδαμε και 

πέρυσι και πρόπερσι και έγκυες γυναίκες να χάνουν τα παιδιά τους και να φεύγουν στο 

εξωτερικό και να διασύρει τη χώρα μας στο εξωτερικό.  

Υπάρχει πρόβλημα στη Ρόδο και οι πολίτες έχουν ξεσηκωθεί από μόνοι τους, γιατί 

έχουν την ανασφάλεια και βιώνουν το πρόβλημα. Επομένως, το ερώτημα που πρέπει να 

απαντηθεί είναι αν θα δοθεί λύση ή όχι. Δεν το έχει δημιουργήσει μόνος του ένας άνθρωπος, 

τόσο με καθημερινά και σας προκαλώ να έρθετε μια μέρα να ζήσετε στη Ρόδο, να ζήσετε την 

ανασφάλεια. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία 

Ιατρίδη, αλλά είμαι υποχρεωμένος να δώσω ορισμένα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στο 

να γίνει καλύτερη η αντίληψη των γεγονότων. Το νοσοκομείο Ρόδου έχει μια πληρότητα από 

45% έως 55% ή 60% και είναι διαχρονική, γιατί οι αιτίες που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο 

νοσοκομείο σήμερα είναι πρώτη αιτία τα καρδιαγγειακά και δεύτερη, οι καρκίνοι. Και στα δύο, 

δεν μπορούν να νοσηλευτούν στη Ρόδο. Το 40%, λοιπόν, των αρρώστων, βρίσκεται στην 

Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άρρωστοι όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν να πάνε 

στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούν να θεραπευτούν. Αυτό που συζητάμε τώρα και το είπε και 

ο περιφερειάρχης, είναι τα νέα τμήματα που γίνονται αυτή τη διετία για να γίνει αντιληπτό, 
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γιατί και προηγουμένως ήταν τα ίδια άδεια κρεβάτια. Οι άρρωστοι δεν υπάρχουν. Όχι ότι δεν 

πάνε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτή τη διετία όμως έγινε 

αυτό το μεγάλο άλμα, δηλαδή να προκηρύσσει τώρα το αιμοδυναμικό για τα καρδιαγγειακά 

και τις ακτινοβολίες και το ογκολογικό τμήμα για τους καρκίνους. Δηλαδή, το 40% δεν μπορεί 

να νοσηλευθεί στη Ρόδο ή στα Δωδεκάνησα, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα. Αυτή τη διετία 

λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα και αυτό είναι το σημαντικό, διότι όλοι λένε για ποιο λόγο δεν 

γεμίζει το νοσοκομείο. Εάν οι Δωδεκανήσιοι που νοσηλεύονται σε όλη την επικράτεια 

επιστρέψουν στη Ρόδο, τότε θα γεμίσει το νοσοκομείο. 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Άρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτά αφορούν την 

πληρότητα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, διότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το νοσοκομείο, 

έχουν σταματήσει τα χειρουργεία και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου υποστηρίζουν ότι όλα 

γίνονται λόγω του ότι δεν λειτουργεί σωστά η διοίκηση. Εμείς, ως Επιτροπή, συνεδριάσαμε 

προκειμένου να έρθει η διοίκηση και ο Υπουργός, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, αλλά δεν 

ήρθε κανείς από τη διοίκηση. 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εξάλλου ο 

διοικητής βρίσκεται στη θέση του επί δύο χρόνια και θεωρώ ότι το ζήτημα είναι εσωκομματικό. 

Βέβαια, ο ίδιος δεν ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Όχι, δεν είναι 

εσωκομματικό. Για πρώτη φορά παρατηρώ το φαινόμενο να μην ανταποκρίνονται στην 

πρόσκληση της Επιτροπής η διοίκηση και οι εργαζόμενοι ενός νοσοκομείου. 

Το λόγο έχει ο κ. Κιλτίδης. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω τη γνώμη ότι ένα απλό 

διοικητικό θέμα έχει αναχθεί σε μείζον κοινοβουλευτικό. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αφού δεν λειτουργεί το 

νοσοκομείο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Η χώρα έχει διοίκηση και κατά την υγεία και κατά την 

περίθαλψη, αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο μείζον θέμα. Στο έγγραφο του νοσοκομείου όπου 

υπογράφουν άπαντες, η διευθύντρια διοικητικής υπηρεσίας, η διευθύντρια νοσηλευτικής 

υπηρεσίας, ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, ο διοικητής του νοσοκομείου και βεβαίως οι 

συνδικαλιστές, δημιουργείται μείζον θέμα πλέον παραπομπής τους στο πειθαρχικό, εάν αυτά 
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τα στοιχεία που αναφέρουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την άλλη βέβαια, 

δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να είναι λανθασμένα και το λέω, έχοντας την εμπειρία 

και του γιατρού και της διοικητικής πρακτικής των νοσοκομείων, ότι το νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι τόσο όσο αναφέρει η ΥΠΕ. Διότι, κάποιο λάθος γίνεται και 

συμπεριλαμβάνονται άλλες παράμετροι της ευρύτερης νοσηλευτικής παρουσίας, όπως είναι 

οι τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, διότι τότε, με την αναλογία 336 νοσηλευτών, 

όσοι έκαναν αυτές τις προσλήψεις, τότε όλοι αυτοί πρέπει να δικαστούν και να πάνε φυλακή, 

γιατί πρέπει να συνοδεύονται με ένα ανάλογο αριθμό παραϊατρικού και βοηθητικού 

προσωπικού, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμων. Είναι απίστευτη αυτή η αναλογία να 

είναι πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ένα διοικητικό θέμα, είναι απίστευτο αυτό 

που συμβαίνει, άκουσα από την κυρία Παπανικολάου να αναφέρεται σε 94 συναδέλφους 

γιατρούς και μάλιστα, είπε συμπληρωματικά ότι οι μισοί είναι ειδικευόμενοι. Εδώ όμως, επειδή 

έτυχε να συζητήσω με τον Πρόεδρο για τη λειτουργία της Επιτροπής και έθεσε το θέμα της 

Ρόδου, ούτε θέλω με μιζέρια τοπικισμού να πω τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Εξάλλου, 

είμαι αυτός που έχει δηλώσει ότι προτάσσει τη νησιωτική πολιτική και ας μην επιλέγω ξανά 

Βουλευτής στη στεριά που πολιτεύομαι. Το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί βίωσα τι σημαίνει νησί και 

ζωή στο νησί και τολμώ να πω ότι έκλαψα στην Κάλυμνο για το πώς ζουν και πόσο 

απομονωμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά, άλλο το ένα και άλλο αυτό που συμβαίνει 

σήμερα εδώ. Αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο του Κιλκίς δεν λειτουργούν επτά κλινικές και 

θέλουμε να τα εμφανίσουμε όλα ως άλλοθι της οικονομικής κρίσης; Πλέον, κάτι στραβό 

υπάρχει σε αυτό τον τόπο και η ιεραρχία της υγείας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Δεν 

μπορώ πλέον να συμμετάσχω ξανά σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Έχουμε να κάνουμε με 

ένα απλό διοικητικό θέμα και δεν μπορεί η ανώτατη βαθμίδα της πολιτικής ιεραρχίας της 

πατρίδας μας να δώσει λύση. Βέβαια, έχουμε καταλάβει γιατί δημιουργήθηκε το θέμα και 

ευτυχώς πιστεύω ότι το κατάλαβαν και οι αιρετοί. Όταν έπρεπε να προσληφθούν οι μόνιμοι, 

δυστυχώς, κάποιοι αδράνησαν και αυτό πληρώνουμε τώρα. Άλλο είναι το ζήτημα του 

«Ερρίκος Ντυνάν» που πρέπει να λυθεί και άλλο αυτό που συζητάμε τώρα. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Χαραλάμπους. 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι κάνουμε 

μια συζήτηση χωρίς να έχουμε ουσιαστικά καμία γνώση επί των θεμάτων αυτών. Έχουμε πει 

πολλές φορές ότι δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση στην Επιτροπή χωρίς οι Βουλευτές να είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι πριν από αυτή. Επίσης, μου έκανε τεράστια εντύπωση το θέμα που 

συζητούμε σήμερα, γιατί ήρθε στη Βουλή. Δεν θα ήθελα να μπω σε καμία αντιπαράθεση, 

αλλά στέκομαι και αλληλέγγυος στους εργαζόμενους του νοσοκομείου της Ρόδου, αλλά από 

κει και πέρα δημιουργούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Προτείνω ότι στην επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής να μπει και το θέμα του νοσοκομείου της Κέρκυρας. 

 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  17.01.2012 CKDY0117.XA2 

 
 

C:\Documents and Settings\pc-user\Local Settings\Temporary Internet files\Content.IE5\Q3G1N3PP\17_1_2012 ενημέρωση Λοβέρδου ΝΤΥΝΑΝ - 
ΡΟΔΟΣ.doc 

(Συνέχεια της ομιλίας του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) 

Διότι το νοσοκομείο της Ρόδου δεν συγκρίνετε με το νοσοκομείο της Κέρκυρας, είναι 

περιφερειακό νοσοκομείο, μπράβο στους Ροδίτες που με τους αγώνες τους κατάφεραν να το 

κάνουν περιφερειακό. Έχει κλινικές που ούτε στο όνειρό των Κερκυρέων θα μπορούσαν να 

φανταστούν ότι έχει το νοσοκομείο της Κέρκυρας, αλλά από κει και πέρα, κύριε Πρόεδρε 

πραγματικά μερικά πράγματα τα θεωρώ απαράδεκτα. Τρεις φορές είπατε, ότι αύριο θα 

στείλουμε επιθεωρητές. Στείλτε και ΜΑΤ, τι να κάνουμε δηλαδή; Είπε, κάποιος, πρέπει να 

τους στείλουμε όλους στο πειθαρχικό. Το ξέρετε πολύ καλά, έθεσα το θέμα και σε προσωπικό 

επίπεδο, ο κ. Υπουργός δεν είναι εδώ, πριν από μερικούς μήνες, είναι πρωτοφανέροτο για τα 

κοινοβουλευτικά πρακτικά και διαδικασίες μου έκαναν σε προσωπικό επίπεδο επίθεση, ότι 

εγώ ήμουν ο υποκινητής των κινητοποιήσεων του προσωπικού του νοσοκομείου της 

Κέρκυρας όταν ο κ. Λοβέρδος το επισκέφτηκε για να του εκφράσουν τα προβλήματά τους. 

Σήμερα, βέβαια, βρήκε έναν άλλον υποκινητή, τον Διοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου τον 

οποίον εγώ δεν το γνωρίζω ούτε καν γνωρίζω το πρόσωπο του. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, υποκινητές των κινητοποιήσεων είναι τα 

εκρηκτικά, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της δημόσιας υγείας που 

αφορά και τα υλικοτεχνικά μέσα, αλλά και προσωπικό. Εκεί πρέπει να δοθούν λύσεις και να 

προσπαθήσουμε να δοθούν λύσεις, αλλά όταν έχεις έναν Υπουργό, ο οποίος δηλώνει καμία 

πρόσληψη τότε δεν λύνονται τα προβλήματα, όταν έχεις έναν Υπουργό, ο οποίος 

παραπληροφορεί εσκεμμένα τον ελληνικό λαό, όταν λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε διπλάσιους 

γιατρούς. Υπονοεί ότι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί το ΕΣΥ είναι βαρύγδουπο, 

να μας λέει ότι έχει διπλάσιους γιατρούς από ό,τι χρειάζεται. Συγχέει τα δύο, εγώ δεν ξέρω 

εάν σε όλη τη χώρα μας υπάρχει διπλάσιος αριθμός γιατρών, αλλά στο ΕΣΥ υπάρχουν 

τεράστιες ελλείψεις εκτός από τον νοσηλευτικό προσωπικό, όπου είναι 25.000 γιατροί και 

νοσηλευτές και έχει τεράστιες ελλείψεις γιατρών. 

Αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται το θέμα σε ένα Διοικητή. Εγώ επαναλαμβάνω, ότι 

πραγματικά αν θέλετε, είναι και παράξενος ο τρόπος συμπεριφοράς του διότι εάν διαφωνούσε 

με αυτούς που τον διόρισαν, δεν τον επέλεξε ο λαός, θα μπορούσε να παραιτηθεί, αλλά δεν 

είναι, κύριε Πρόεδρε, μόνο ο Διοικητής που και εσείς επικεντρώνεστε. Ειπώθηκε πριν, έχουμε 

εδώ το υπόμνημα, είναι οι πάντες οι οποίο υπογράφουν και λαμβάνουν την ευθύνη αυτών 
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των οποίων γράφουν. Με αυτή την άποψη, εγώ είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ τα δεδομένα 

που μας λένε όλοι αυτοί οι οποίοι υπογράφουν, από τους συνδικαλιστικούς φορείς μέχρι τον 

πρόεδρο της ιατρικής υπηρεσίας της νοσηλευτικής διοικητικής και βάσει αυτού του 

υπομνήματος έπρεπε να συζητήσουμε. Θεωρώ, λοιπόν, για να μην είμαι υπερβολικός στις 

τοποθετήσεις μου, ότι το πρόβλημα από το οποίο πάσχει το νοσοκομείο της Ρόδου πάσχουν 

τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Αν πραγματικά θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση στην οποία 

θα βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων, θα πρέπει να συζητήσουμε για τις τεράστιες 

ελλείψεις σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό. 

Τελειώνοντας, αντίστοιχα διέρρευσε την προηγούμενη εβδομάδα και για πέντε ημέρες 

ήταν πρώτο θέμα στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο τύπο της Κέρκυρας, ότι το προσωπικό 

κλείνει τα χειρουργεία και αφήνει μόνο ένα χειρουργείο για τα επείγοντα περιστατικά. Ξέρετε, 

ποια ήταν η αντίστοιχη απάντηση του Διοικητή, ο οποίος βέβαια για τον κ. Υπουργό είναι 

καλός. Είπε, λοιπόν, ότι εγώ θα λύσω το θέμα, θα συνεχίσουν και ούτε ένα χειρουργείο δεν 

θα σταματήσει, από αυτά που λειτουργούν, βέβαια, διότι όπως λέει και εδώ στο υπόμνημα, 

έχει έξι και επτά αίθουσες και λειτουργούν δύο, είπε, λοιπόν, ότι εγώ θα κόψω τα ρεπό και τις 

κανονικές άδειες από το προσωπικό. Κανονικές άδειες που τους χρωστούν από το 2010. Αν 

θέλετε, λοιπόν, τέτοιες λύσεις στείλτε και επιθεωρητές, στείλτε και ΜΑΤ, στείλτε τους και στα 

πειθαρχικά. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα στην ουσία και στη βάση του. Ευχαριστώ πολύ.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Επειδή, προσωπικά με 

εμπλέξατε στο θέμα. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για ευθύνη κανενός. Εγώ είπα το εξής, ως 

Πρόεδρος της Επιτροπής δεν γνωρίζω κανένα νοσοκομείο που να έχει εμπλακεί εισαγγελέας 

που να μη λειτουργεί το νοσοκομείο της χώρας και όποιο νοσοκομείο έφτασε σε τέτοιο 

στάδιο, σε τέτοια κατάσταση το φέραμε εδώ, είτε λέγεται Ρόδος είτε λέγεται Κέρκυρα είτε 

λέγεται ο,τιδήποτε. 

Άρα, λοιπόν, έχουμε στοιχεία τα οποία δικαιολογούν πλήρως τη συζήτηση. Λοιπόν, 

το αντιλαμβάνεστε, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος και κυρίως δεν έκανα κατανομή 

ευθυνών. Θα σας πω όμως το εξής, όταν η ηγεσία του «Ερρίκος Ντυνάν» έρχεται 

επανειλημμένως και οι εργαζόμενοι έρχονται επανειλημμένως στις προσκλήσεις της Βουλής 

όταν είναι ένα τόσο φλέγον θέμα δεν μπορώ να διανοηθώ πως οι αντίστοιχοι δεν έρχονται. 
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Αυτό είπα. Αν αυτό είναι μομφή, δεν είναι μομφή είναι παρατήρηση. Δεν το βλέπετε; Είναι 

εκρηκτικό το θέμα. 

Το λόγο έχει η κυρία Παπανδρέου. 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Ήθελα να 

πάρω το λόγο και μετά τη συζήτηση για το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν». Το ζητούμενο είναι 

εάν θα το συζητήσουμε απόψε. Εάν δεν συζητηθεί σήμερα το «Ερρίκος Ντυνάν» που δεν 

νομίζω ότι έχουμε τα περιθώρια, πρέπει να δώσουμε, τουλάχιστον, τον ανάλογο χρόνο διότι 

λέμε ότι δεν δίνεται λύση στο νοσοκομείο της Ρόδου που είναι μακριά. Εδώ δεν έχουμε δώσει 

λύσεις στο νοσοκομείο του «Ερρίκος Ντυνάν» που το έχουμε συζητήσει δεκαπέντε φορές, κ. 

Πρόεδρε. Όταν είδα τον κ. Λιαρόπουλο, που τον βάλαμε σοφό και σήμερα περίμενα ότι θα 

μας είχε φέρει τη σοφή λύση και ξεκινάμε πάλι την αρχή. Επομένως, πρέπει να δώσουμε τον 

ανάλογο χρόνο και στο «Ερρίκος Ντυνάν», γιατί νομίζω ότι είναι ντροπή να βλέπουμε αυτές 

τις εικόνες. Πήγα χθες να επισκεφτώ ένα παιδί. Είναι ντροπή οι εικόνες που βλέπουμε με τους 

εργαζόμενους με τα πανό, έχουν αγανακτήσει οι άνθρωποι γιατί πολλοί από αυτούς δεν 

μπορούν να ζήσουν και δεν έχει δοθεί και εκεί λύση. 

Επομένως, συζητούμε για το νοσοκομείο της Ρόδου, που θα μου επιτρέψετε να πω, 

ότι βεβαίως η Ρόδος είναι η Ρόδος και το πήδημα, κ.λπ.. Το ζητούμενο είναι να δώσουμε και 

κάποια λύση, κ. Πρόεδρε. Το να ερχόμαστε και να συζητάμε εδώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει 

πολιτική αντιπαράθεση εδώ. Είναι ένα πρόβλημα σε ένα κεντρικό νησί που έχει άλλα 48 γύρω 

- γύρω νησιά και εγώ μιλώ για το πρόβλημα της υγείας στο δικό μου το νησί, την Εύβοια, 

όπου βεβαίως δεν είναι το ίδιο γεωγραφικά, αλλά από πλευράς υγείας, δυστυχώς, θα σας 

πω, κύριε Μαχαιρίδη δεν ήμαστε καλύτερα. Σήμερα έχει αποκοπεί τη βόρεια από τη νότια 

Εύβοια και ένας νεφροπαθής πρέπει να περάσει, δεν ξέρω κι εγώ, από πόσα μποφόρ. 

Επομένως, σήμερα φέρνουμε τα προβλήματα της υγείας που δυστυχώς δεν έχουμε 

δει λύσεις. Κύριε Υπουργέ, εδώ και δύο - δυόμισι χρόνια που είμαι βουλευτής έχω πει, ότι τα 

νοσοκομεία μας, δυστυχώς, δεν μπορούν να τα διοικούν οι όποιοι κομματικοί φίλοι. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) 

Έρχεται το ΠΑΣΟΚ βάζει τους δικούς του κομματικούς φίλους, ήταν η Νέα 

Δημοκρατία βάζει τα δικά της παιδιά. Έχω συνηθίσει στο γερμανικό σύστημα διοίκησης των 

νοσοκομείων που ο Διοικητής του Νοσοκομείου ή της Υγειονομικής Μονάδας έπρεπε να έχει 

αποδείξεις και ικανότητες για διοίκηση στον συγκεκριμένο χώρο. Βρίσκουμε τον κάθε τύπο 

που έχει κάποια χαρτιά και τον βάζουμε να διοικήσει σε ένα Νοσοκομείο. Αυτό συνέβη στη 

Ρόδο και δεν μπορώ να δεχθώ ότι έχετε ένα τέτοιο διοικητή που σας δημιουργεί τέτοια 

προβλήματα επί δύο χρόνια τώρα και τον κρατάτε. Δεν φταίει μόνο ο Διοικητής, αλλά και όλη 

η οικονομική κατάσταση. Οπωσδήποτε φταίει η κακοδιοίκηση του συγκεκριμένου 

νοσοκομείου με την ανοχή της ηγεσίας, όπως φταίει στο «Ερρίκος Ντυνάν» η κακοδιοίκηση 

με την ανοχή όλων. Το να καθόμαστε τώρα και να λέμε ποιος έφταιξε τώρα περισσότερο ή 

λιγότερο δεν λύνεται το πρόβλημα και μέχρι τώρα όλοι έχουν φταίξει με τις κακοδιοικήσεις, με 

τις ρουσφετολογίες και με τους διορισμούς ημετέρων. Όλα αυτά τα αρνητικά έφεραν την υγεία 

σ’ αυτό το τέλμα.  

Κύριε Πρόεδρε, εάν θα στείλετε αύριο στο νοσοκομείο να κάνουν έλεγχο θα λυθεί το 

πρόβλημα;  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Παπανδρέου είναι η 

μόνη λύση.  

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, προφανώς είναι η μόνη 

λύση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι με αυτές τις ανίκανες διοικήσεις που μπαίνουν δεν θα λυθούν 

τα προβλήματα. Περιθώρια χρόνου είχαμε δώσει στο «Ερρίκος Ντυνάν» και περιμέναμε 

σήμερα να ακούσουμε μετά χαράς το ευχάριστο νέο και σήμερα ελέχθη ότι τα πράγματα είναι 

χειρότερα από ότι ήταν. Επομένως ειλικρινά νιώθω απογοήτευση και αγανάκτηση με όλα 

αυτά.  

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να παρέμβετε και το ίδιο είπα για το Νοσοκομείο της Ρόδου 

προηγουμένως. Αλλοίμονο εάν δεν παρέμβετε δραστικά, γιατί ο κόσμος υποφέρει και έτσι 

μεταφέρω την αγωνία όλου του κόσμου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Γιαννόπουλος.  
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι δυσλειτουργίες των διαφόρων 

μονάδων δεν θα έπρεπε να αποτελούν θέμα προς συζήτηση της Επιτροπής Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Δεν θυμάμαι στη θητεία μου 3,5 χρόνια Υφυπουργός που είχα τόσα σοβαρά 

προβλήματα να φέρουμε ένα παρόμοιο θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Δεν κάνω μια κριτική της νέας αυτής μεθοδολογίας και δεν είδα από τον τρόπο 

της συζήτησης κάποια επίλυση τέτοιων θεμάτων.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο κ. Κρεμαστινός από μετριοφροσύνη δεν είπε όλη την 

αλήθεια. Εάν δεν ήταν ο Κρεμαστινός Υπουργός την περίοδο του 1993-1995, δεν ξέρω πότε 

θα κατασκευαζόταν το παρόν Νοσοκομείο της Ρόδου. Η Ρόδος και η Κέρκυρα όπως και άλλοι 

τουριστικοί προορισμοί, αποτελούν τον καθρέφτη του υγειονομικού συστήματος της χώρας 

μας.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ (Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου): Κύριε Γιαννόπουλε, τη 

Σαντορίνη την προστατεύουνε και εκεί έγινε καινούργιο νοσοκομείο.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Μαχαιρίδη αφήστε τα νοσοκομεία που 

κτίζουμε. Νοσοκομεία που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια χωρίς να μπορούμε να τα 

λειτουργήσουμε δεν χρειάζονται τέτοιες δομές. Αυτές είναι δομές που γίνονται επιπολαίως και 

υπάρχει ο προσωπικός παραγοντισμός. Τη σημερινή περίοδο που διατρέχουμε, θέλει μεγάλη 

σωφροσύνη το θέμα διοίκησης των νοσοκομείων και η λειτουργικής τους επάρκεια.  

Στη Ρόδο ο Κρεμαστινός ήταν αυτός ο οποίος ενήργησε για να γίνει το νοσοκομείο με 

το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Spiegel και μάλιστα αυτό το άρθρο ήταν το σημείο που ο 

αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου το χρησιμοποίησε για να γίνουν τα άλλα 17 νοσοκομεία 

στη χώρα μας. Αυτά τα λέει ο Γιαννόπουλος που κάνει αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση αλλά 

πάντοτε είναι δίκαιος και τεκμηριώνει αυτά που λέει. Στο νοσοκομείο της Ρόδου κάποιο 

πρόβλημα υπάρχει. Δεν μπορεί να ωραιοποιείται από τη διοίκηση της ΥΠΕ η κατάσταση και 

να με πληροφορούν γιατροί από το Νοσοκομείο ότι υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. 

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σκύψουμε όλοι στο πρόβλημα της εύρρυθμης λειτουργίας του 

νοσοκομείου. Σας πληροφορώ ότι την προσεχή εβδομάδα επειδή δεν έχω επαρκή άποψη και 

γνώση λόγω του ότι ο Διοικητής του Νοσοκομείου και όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν είναι σήμερα 

παρόντες, άρα δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, αλλά έχουμε κάποια γραπτά κείμενα, εμείς ως 

Νέα Δημοκρατία και ο τομέας Υγείας θα κατέβουμε στη Ρόδο, θα επισκεφτούμε τα νησιά και 
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θα δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Επιφυλάσσομαι για τις προτάσεις που θα κάνω 

όταν θα πάω στο νησί και δω τι μπορώ να κάνω. Δεν είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση το 

Υπουργικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση, ώστε να προσληφθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου 

προσωπικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και χρειάζεται άλλος σχεδιασμός. Η Ρόδος 

πρέπει να λειτουργήσει και πιστεύω ότι με την βοήθεια όλων θα λειτουργήσουμε το 

νοσοκομείο.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Μελάς.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα τη σοβαρή και υπεύθυνη 

λειτουργία του νοσοκομείου της Ρόδου που όπως ελέχθη από πολλούς υπολειτουργεί ή δεν 

λειτουργεί καθόλου. Για μένα αυτή η ένταση που ετέθη εναντίον του Διοικητή μου κάνει 

εντύπωση. Ο Διοικητής δεν είναι κάποιος συνδικαλιστής του νοσοκομείου, αλλά διορίστηκε 

από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να προσφέρει τις καλύτερες 

υπηρεσίες. Εάν ο άνθρωπος καταπιέζεται από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και από 

τους κατοίκους της Δωδεκανήσου, είναι φυσικό να αντιδράσει. Όμως πιστεύω να αντιδράσει 

για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου, διότι σήμερα πρέπει να προσφέρουμε όσο το 

δυνατόν καλύτερη υγεία στον ελληνικό λαό.  

Ο ελληνικός λαός περνάει μια οικονομική στενωπό, δεν έχει λεφτά να βγάλει από την 

τσέπη του για να δώσει στην ιδιωτική υγεία και έτσι η δημόσια υγεία επιβάλλεται να 

προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες. Κυρίως πρέπει να δοθούν καλύτερες 

υπηρεσίες υγείας στα νησιά, διότι η μεταφορά ενός αρρώστου από ένα νησί σε οποιοδήποτε 

μέρος της στερεάς Ελλάδας δεν είναι τόσο εύκολη. Οι συνθήκες ιδίως το χειμώνα είναι πολύ 

δύσκολες και κινδυνεύει η ζωή των ασθενών. Έτσι λοιπόν πρέπει να δουλέψει γενικά σε όλη 

την περιφέρεια η δημόσια υγεία καλύτερα για το καλό του ελληνικού λαού.  

Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η ένταση. Πιστεύω ότι 

το πρόβλημα του νοσοκομείου έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη του προσωπικού είτε αυτό 

είναι νοσηλευτικό είτε ιατρικό. Όμως δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Πριν δύο χρόνια ήταν οι 

ίδιοι  γιατροί όσοι είναι και σήμερα.  
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(Συνέχεια ομιλίας κ. Παναγιώτη Μελά) 

 

 Ήταν τόσο νοσηλευτικό πριν χρόνια και τόσο είναι σήμερα. Είπατε ή άκουσα για το 

νοσηλευτικό προσωπικό ότι είναι 316 οι νοσηλευτές. Εδώ, διάβασα σε αυτή την ανακοίνωση 

ότι είναι 131. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος λέει την αλήθεια. Εκείνο, όμως, που 

επιβάλλεται, είναι να υπάρχει προσωπικό. Υπηρεσίες υγείας χωρίς προσωπικό και κυρίως 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν μπορεί να υπάρχουν. Άσε το διοικητικό, το διοικητικό 

κάνει άλλη δουλειά, αλλά το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να προσφέρει την 

καλύτερη υγεία στο λαό. 

 Γι' αυτό, λοιπόν, εάν υπάρχει μεγάλη έλλειψη, εάν δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

χειρουργικές κλινικές, παθολογικές κλινικές, καρδιολογικές κλινικές, τότε οι άρρωστοι πώς θα 

μπορούν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο και πώς μπορούν να βρουν την υγεία τους; Θα 

πρέπει να μεταφερθούν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη μεγάλη περιφέρεια. 

 Γι' αυτό, λοιπόν, αυτό που άκουσα από τον Υπουργό, δεν μου άρεσε. Δεν μπορεί να 

γίνει καμία πρόβλεψη. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είχατε δει αυτό το θέμα πολύ πιο νωρίς, 

να είχατε καθορίσει ποιες θέσεις είναι αναγκαίες και με επικουρικό προσωπικό να είχαν 

καλυφθεί όλες οι θέσεις εκείνες, ούτως ώστε σήμερα να μη λειτουργεί και βεβαίως, εγώ 

πιστεύω ότι άλλη είναι η λειτουργία, δηλαδή, του νοσοκομείου το χειμώνα και ο κ. Δήμαρχος 

και ο κ. Περιφερειάρχης πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό, διότι το χειμώνα προσφέρει υγεία 

μόνο στους κατοίκους της Ρόδου, το καλοκαίρι, όμως, λόγω της τουριστικής κίνησης, μπορεί 

να έχει διπλάσιο και τριπλάσιο κόσμο. 

 Άρα, λοιπόν, πρέπει να γίνει μια ρύθμιση τέτοια και δεν χρειάζεται μεγάλη σκέψη, δεν 

χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, ούτως ώστε να λειτουργούμε όλη 

την περίοδο καλά και για το καλό των κατοίκων της Ρόδου, αλλά και για το καλό των 

τουριστών, διότι ελέχθη ότι πράγματι ο τουρισμός είναι ένας από τους δύο πυλώνες και 

βέβαια, τον τουρισμό -σήμερα ιδιαίτερα- πρέπει να τον προστατέψουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερο σε κάθε μέρος, σε όλη την Ελλάδα, για την οικονομία της χώρας. 

 Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρω 

ποια είναι η οικονομία της χώρας και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική 
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περίοδο, αλλά όχι να σπαταλάτε χρήμα δεξιά και αριστερά -και δεν αναφέρομαι στο 

Υπουργείο Υγείας, αλλά αλλού-  και να μη δίδετε χρήμα για την προστασία της υγείας του 

ελληνικού λαού. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Κριτσωτάκης έχει το 

λόγο. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε, σύντομα θα επαναλάβω αυτό που λέω 

κάθε φορά, όταν συνεδριάζουμε ότι δεν μας έρχονται ποτέ όλα τα υλικά εκείνα που 

χρειάζονται και θα πω ότι, ενώ εσείς συμφωνείτε πάντοτε και λέτε ότι είναι έτσι και μάλιστα 

έχετε πει να σας προτείνουμε να μην ξεκινήσουν άλλη φορά οι Επιτροπές εάν δεν είναι τα 

υλικά, δυστυχώς, κάθε φορά το ίδιο επαναλαμβάνεται. 

 Σας είχα θέσει, όταν με καλέσατε -και καλά κάνατε, είναι δημοκρατικό αυτό- να πούμε 

τι θα πρέπει να συζητήσει η Επιτροπή και εσάς είπα ότι το πρώτο θέμα θα έπρεπε να είναι ο 

ΕΟΠΥΥ και το δεύτερο θέμα η άσχημη κατάσταση που υπάρχει σε όλες, δυστυχώς, τις 

μονάδες υγείας της χώρας, που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πια και έχουν προβλήματα 

παρεμφερή με αυτά που σήμερα διαπιστώσαμε και με το Νοσοκομείο της Ρόδου. Αντ’ αυτών, 

ήρθε η Ρόδος και το «Ντυνάν».   

Κατ’ αρχήν, θα πω καθαρά ότι δεν φταίει αυτός που λέει τα προβλήματα, αλλά αυτός 

που τα δημιουργεί ή αυτός που δεν τα λύνει. Δυστυχώς, σήμερα «χτυπάμε το σαμάρι», 

σύμφωνα με μια παροιμία που υπάρχει. Ψάχνουμε να βρούμε τον αποδιοπομπαίο τράγο, το 

εξιλαστήριο θύμα, κυρίως, όμως, το θύμα δεν είναι ο διοικητής, ο οποίος εβλήθη σήμερα εδώ, 

αλλά είναι οι νησιώτες, οι ακρίτες, κυρίως, οι άνθρωποι στα Δωδεκάνησα και το θύμα είναι και 

ο τουρισμός, που το καλοκαίρι τριπλασιάζει τον πληθυσμό και από την μια πλευρά, λέμε ότι 

νοιαζόμαστε και από την άλλη δεν κάνουμε τίποτα και γι' αυτό το θέμα. 

 Τα δημόσια νοσοκομεία, για να το θέσω, όπως νομίζω εγώ ότι θα έπρεπε να τίθεται 

το θέμα, σήμερα υπολειτουργούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και υγειονομικού υλικού -να 

μη το ξεχνάμε- ενώ τμήματα καταρρέουν με ταχύτατους ρυθμούς και το ΕΣΥ καταρρέει με τον 

πλέον επίσημο πια και παταγώδη τρόπο. 

 Εμείς, λοιπόν, σήμερα, ήρθαμε να κουβεντιάσουμε το θέμα του Νοσοκομείου της 

Ρόδου. Θα μπορούσε κανείς να πει και για το Νοσοκομείο των Πατησίων, που κατήγγειλε ότι 

ειδικευόμενοι παθολόγοι κάνουν εφημερία, αντί καρδιολόγων, θα μπορούσαμε να πούμε για 
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το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης που κατήγγειλε ο Πρόεδρος των Νοσοκομειακών 

Γιατρών ότι υπάρχει μόνον ένας επιμελητής νευροχειρουργός, θα μπορούσαμε να πούμε για 

ελλείψεις διάφορες, θα μπορούσαμε να πούμε για τη Μονάδα Ψυχιατρικής Νοσηλείας των 

Εφήβων του Σισμανόγλειου, θα μπορούσαμε να πούμε για την Κρήτη, όπου έχει κόσμημα, 

για παράδειγμα, το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που το γνωρίζω, λόγω του ότι 

είμαι από κει, αλλά ξέρω και τι προβλήματα υπάρχουν και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και 

για νοσοκομεία που δεν έχουν πετρέλαιο για θέρμανση και για μια σειρά από άλλα πράγματα. 

Δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για κάτι άλλο.  

Ωστόσο, θα μπορούσε να πει κανείς «και δεν έπρεπε να μιλήσουμε, αφού στη Ρόδο 

δεν είναι ρόδινα τα πράγματα;». Θα μπορούσαμε, όμως, να πούμε και ένα συμπέρασμα: Ότι 

σήμερα η συζήτηση έγινε «μπούμερανγκ» και στράφηκε ενάντια στην πολιτική της 

Κυβέρνησης για το θέμα της υγείας και στη συνολικότερη, εγώ θα τολμούσα να πω, πολιτική 

της. Γιατί, δεν φταίει ο Διοικητής, ο κ. Κόκκινος -να τον αναφέρουμε ονομαστικά- που, ενώ 

κατηγορείται και βάλλεται, όλοι λένε ότι είναι τίμιος ότι είναι προσοντούχος και ότι, εν πάση 

περιπτώσει, όλα καλά, αλλά ξέρετε, «τα μαρτυράει τα προβλήματα». 

 Το δεύτερο είναι ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι σίγουρα ούτε και οι συνδικαλιστικές 

ηγεσίες, τις οποίες κάποιοι προσπαθούν να τις ταυτίσουν με τους εργαζόμενους, για να 

καταβαραθρώσουν τον κόσμο της εργασίας. Φταίει η έλλειψη προσωπικού, φταίει η 

ανισοκατανομή, που πράγματι υπάρχει. Και γιατί δεν τη λύνετε τόσα χρόνια και, επιπλέον, 

ποιος την δημιούργησε; Πολιτικά μιλάω, αλλά και τεχνοκρατικά και για τις ΥΠΕ μιλάω δηλαδή 

και ακόμη οι αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις και οι απολύσεις των συμβασιούχων που 

είναι μια άλλη πλευρά της πολιτικής σας, κύριοι της Κυβέρνησης και της προηγούμενης, της 

μονοκομματικής και τούτης της συγκυβέρνησης της τρικομματικής.  

Επίσης, να σας πω ότι κανείς δεν αναγνωρίζει παρά μόνο στα λόγια την ορεινότητα, 

τη νησιωτικότητα, αλλά και την επιβάρυνση που έχουν οι τουριστικές περιοχές. Δεν 

αναγνωρίζεται σε καμία πολιτική, στην πράξη. Στα λόγια ναι, μα τα λόγια είναι φθηνά και δεν 

είναι και αληθινά. Θα σας πω ακόμη ότι υπάρχουν λύσεις. Τι πρέπει να γίνει; Αν δεν αλλάξει 

αυτή η πολιτική, μην περιμένετε. Θα σας το πω καθαρά. Δηλαδή, ποιος θαυματοποιός, ποιος 

ταχυδακτυλουργός, ποιος μάγος, εν πάση περιπτώσει, θα καταφέρει να πει ότι με περιστολές 

και μειώσεις και «τσεκουρώματα» θα έχουμε λύσεις; Επίσης, θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί όλα 
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αυτά τα πράγματα να γίνονται με αυτό τον τρόπο που λέτε εσείς, διότι έχω μόνο μια απόδειξη 

-από τις 1000, παραλείπω τις 999- το «2 χρόνια και κάτι μήνες» της πολιτικής που έχετε 

εφαρμόσει. 

 Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εδώ ο κ. 

Υπουργός. Το πρώτο -δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα της Ρόδου- είναι ότι είχατε υποσχεθεί 

να φέρετε το πόρισμα της επιτροπής των σοφών για την υγεία. Πού είναι; Να το δούμε, να 

δείτε ότι έχει σχέση με το θέμα και της Ρόδου και με τα υπόλοιπα που σας λέω. Το δεύτερο, τι 

συμφωνίες έκανε ο κ. Υπουργός; Στη Γερμανία που ήταν, μας είπε ότι τρία θέματα ήταν, μας 

αποκάλυψε το ένα, μας έχει κρύψει τα δύο. Αυτό που αποκάλυψε ήταν ότι για τα κλειστά 

συζήτησε. Τα άλλα δύο; Και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι διάβασα, και διαβάζει ο 

ελληνικός λαός ότι υπήρξαν συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Υπουργό της 

Κυβέρνησης των Εξωτερικών που έλεγε μέσα ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που τώρα πια 

προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για επενδύσεις και για το χώρο της υγείας». Μπορείτε να μας 

πείτε τι εννοούν; Βέβαια, δεν είστε εσείς αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει, υπεγράφησαν και 

κάποιες συμφωνίες. Ακόμη, δεν κλήθηκε η ΟΕΝΓΕ για τη σημερινή συζήτηση, να δούμε τι 

λένε και οι γιατροί, διότι σας καταγγέλλουν -και εγώ επαναλαμβάνω τις καταγγελίες και σας 

παρακαλώ, απαντήστε τις- και λένε ότι τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων και γενικά 

όπου διορίζονται στο χώρο της υγείας, βρίσκονται στον αέρα, διότι δεν έχει ανανεωθεί η 

θητεία τους, εν πάση περιπτώσει, έχει λήξει η θητεία τους.  

Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από το θέμα του 

ΕΟΠΥΥ. Δεν προτείνω να «πετάξουμε» στην άκρη το θέμα του Νοσοκομείου της Ρόδου, αλλά 

επαναλαμβάνω την πρότασή μου σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, γιατί αν δεν έχω τον ΕΟΠΥΥ και 

αν δεν έχω, δηλαδή, τον εξυπηρετητή των 9 εκατ. ασφαλισμένων, που είναι όλα τα ταμεία 

που υπήχθησαν σε αυτό, τότε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα είναι μικρότερα, χωρίς να θέλω 

να υποτιμήσω κανένα. 

 Κλείνοντας, θα σας πω, κύριε Πρόεδρε - και εσείς πείτε κάτι, που είστε και ντόπιος-  

φοβάμαι ότι ένας λόγος που δημιουργούνται όλα αυτά και στη Ρόδο, αυτά βέβαια που 

ακούσαμε –ό,τι και αν κρύψει κανείς, η αλήθεια φαίνεται- είναι και το Euromedica που υπάρχει 

δίπλα. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Στασινός. 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, σήμερα εδώ μέσα ζήσαμε μια απέραντη θλίψη, την κατάρρευση του ΕΣΥ. Αν 

πούμε κάτι άλλο, θα πούμε ψέματα. Θα πω για την Ρόδο, αλλά Ρόδος είναι όλη η Ελληνική 

περιφέρεια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί για τα προβλήματα του νοσοκομείου Άρτας. 

Επί δύο χρόνια ζούμε, με ελάχιστα διαλείμματα, μια συνεχή επίσχεση. Δεν παίρνουν 

χειρουργεία, δεν εξετάζεται ο κόσμος, πάνε στον ιδιωτικός τομέα και πληρώνουν. Κόβουμε 

συντάξεις, αλλά δεν τους παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες ούτως ώστε να απαλειφθεί αυτό. 

Ίσα-ίσα, τους επιβαρύνουμε πολύ περισσότερο. Το προσωπικό έχει δίκιο, κύριε Υπουργέ. 

Πρέπει σύντομα να βρούμε μια λύση. Δηλαδή, να ικανοποιηθούν όλοι, και το προσωπικό και 

οι πολίτες. 

Θα φτάσω σε κάποια άλλα θέματα, για το πώς έφτασε το νοσοκομείο της Ρόδου ή το 

νοσοκομείο της Άρτας ή και άλλα νοσοκομεία. Υπάρχουν δύο Υπουργοί εδώ και ο ένας 

μάλιστα είπε ότι θα πάει την άλλη εβδομάδα να το λύσει το θέμα στη Ρόδο. Όταν ήταν 

Υπουργός, προφανώς, δεν υπήρχε το πρόβλημα και τώρα δημιουργήθηκε.  

Η μυωπική μας πολιτική στο θέμα της υγείας. Φτιάχνουμε θέσεις όχι για τους πολίτες 

αλλά για τους γιατρούς. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει συσσώρευση, υπερπληθωρισμός 

γιατρών στο λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και η 

περιφέρεια στενάζει. Υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν ένα και κανένα γιατρό και αυτό 

συμπαρασύρει τους δείκτες και αυτό είναι το χειρότερο. Μιλάμε για δείκτες και λέμε 35% 

πληρότητα. Γιατί έχει 35% πληρότητα, από τη στιγμή που δεν έχει γιατρούς; Πως βάζουμε 

κρεβάτια που δεν λειτουργούν στην πληρότητα; Αυτόματα συμπαρασύρουμε τα πάντα κάτω, 

και το προσωπικό και τους γιατρούς και κατρακυλάμε στην κατηφόρα, κύριε Υπουργέ, και στο 

τέλος θα σταματήσουμε στο πάτο. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Οι κλίνες; 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Δεν βάζουμε τις ανεπτυγμένες. Τις κλίνες του νοσοκομείου 

βάζουμε, ξέρω ότι σας λέω. Θα σας φέρω τα στοιχεία και θα συζητήσουμε με στοιχεία πλέον, 

για κάποια νοσοκομεία και συγκεκριμένα για το νοσοκομείο το δικό μου. 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ: Όταν λέει οργανικές κλίνες και έχει έναν άλφα αριθμό ένα 

νοσοκομείο, αυτές ποτέ δεν καλύφθηκαν. Πρέπει να το διευκρινίσουμε γιατί είναι σοβαρό. 

Έχουμε, λοιπόν, σε λειτουργία σε μια άλφα κλινική, παθολογική-χειρουργική, 20 κλίνες. Αυτές 

μετρούμε  πόσο καλύπτονται στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Όταν έχεις ένα γιατρό σε μια κλινική, μπορεί να τις καλύψει τις 

κλίνες; Αυτό, σας λέω. 

Η επιλογή διοικητών. Πρέπει να δημιουργήσουμε στελέχη, κ. Υπουργέ. Αν δεν 

δημιουργήσουμε στελέχη, αυτά θα κάνουμε. Ο καθένας θα παίζει το παιχνίδι του και τέλος 

δεν θα έχει.  

Θα πω κάτι τελευταίο για τη νησιωτική πολιτική Υγείας. Εδώ, πρέπει να δώσουμε 

ιδιαίτερη βάση. Έχω κάνει προτάσεις στο παρελθόν, για το πώς μπορούν να καλυφθούν και 

τα μεγάλα και τα μικρά νησιά. Δύσκολα θα πάρει ένας γιατρός τώρα στην Ιθάκη, στην Κω, στη 

Λέρο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Πρέπει να βρούμε τα κίνητρα εάν θέλουμε να 

ενισχύσουμε τα νησιά, τους κατοίκους και τον τουρισμό. Γιατί όταν μάθει ο τουρίστας ότι δεν 

έχει γιατρό, δεν θα έρθει, αλλά ο κάτοικος του νησιού θα παραμείνει εκεί. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Ντινόπουλος. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αναρωτιέμαι, κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, 

τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της συνεδρίασης-επιτροπής, πραγματικά τι κέρδισαν 

οι ασθενείς της Ρόδου και της Δωδεκανήσου.  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κερδίσαμε που δεν το είδαμε. Αν το βλέπαμε θα 

αρρωσταίναμε. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή θα το δούμε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, 

πραγματικά, νομίζω ότι αυτή η συνεδρίαση δεν καταγράφεται από τις θετικές στιγμές της 

συνεδρίασης αυτής της επιτροπής, η οποία έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, αλλά και τον 

κοινοβουλευτισμού γενικότερα. Αναλογιστείτε τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των 

άλλων ακριτικών νησιών, όταν ειδοποιημένοι γιατί νομίζω ότι θα ενημερωθούν και μέσα από 

τα μέσα ενημέρωσης, όταν θα παρακολουθήσουν στο κανάλι της Βουλής τη συνεδρίαση. 

Συνεδριάζουμε από τις πέντε και έχει πάει 8 η ώρα. Πείτε μου, εσείς, τι κέρδισαν οι κάτοικοι 

της Ρόδου; Έχουμε και τους τοπικούς άρχοντες, εδώ. Τι κέρδισαν; Στήθηκε μια 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 17.01.2012 CNDY0117.EM1 

 
 

C:\Documents and Settings\pc-user\Local Settings\Temporary Internet files\Content.IE5\Q3G1N3PP\17_1_2012 ενημέρωση Λοβέρδου ΝΤΥΝΑΝ - 
ΡΟΔΟΣ.doc 

κοινοβουλευτική διαδικασία, για ποιο λόγο; Για να γίνονται συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού 

και του αγαπητού και σεβαστού Προέδρου, λίγο καιρό πριν τις εκλογές. Σε τελική ανάλυση, 

αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αν όντως είναι τόσο, και όντως είναι, το ακούσαμε από 

όλους. Παραμένουν το προβλήματα του νοσοκομείου της Ρόδου, γιατί δεν τα λύσατε δύο 

χρόνια; Τώρα, κάνετε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, για να τα λύσετε τώρα. Βεβαίως, δεν 

βγαίνει απολύτως τίποτα. Πείτε μου, εσείς, τι έγινε σήμερα. Ακούω πολλά για τον διοικητή του 

νοσοκομείου, τον κ. Μιχάλη Κόκκινο. Κάναμε τόσες συνεδριάσεις, να κάνουμε μία συνεδρίαση 

για να έρθει γιατί πρέπει να ακουστεί η άποψή του. Εδώ πέρα, έχω την αίσθηση ότι στήθηκε 

ένα δικαστήριο και τα λέγατε και μεταξύ σας. Δεν εννοώ την τοπική αυτοδιοίκηση, προς θεού. 

Τα λέγατε μεταξύ σας, ότι φταίει για όλα ένας πολύ κακός διοικητής ο οποίος είναι 

ιδιόρρυθμος, ο οποίος παραιτείται και δεν παραιτείται. Τα φορτώνεται όλα στον διοικητή. Εγώ 

μαθαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, 

και προσηλωμένος στο καθήκον είναι και θέτει και ένα θέμα -και το τονίζω αυτό- αξιοπρέπειας 

του ως διοικητή του νοσοκομείου. Πώς να μη το θέτει, όταν πληροφορούμαι ότι στην περίοδο 

των εορτών, παραμονή πρωτοχρονιάς, εκεί οι νοσοκόμες εξυπηρετούσαν τους ασθενείς και 

ταυτόχρονα τους χαιρετούσαν και τους έλεγαν ότι δεν θα μας ξαναδείτε γιατί λήγει η σύμβαση 

μας και διότι από αύριο εμείς που τώρα σας εξυπηρετούμε, δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Ήταν 

αποχαιρετιστήρια διαδικασία, μαζί με όλα τα άλλα τα χρειαζούμενα που κάνανε για τους 

ασθενείς. Όταν μαθαίνω ότι αναγκάστηκαν στην ορθοπεδική κλινική, από τους 35 ασθενείς 

έδιωξαν τους 25, διότι δεν μπορούσανε να τους εξυπηρετήσουν και να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες υγείας τις οποίες είχαν οι άνθρωποι. Συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς καθόμαστε εδώ 

και τα φορτώνουμε σε ένα διοικητή. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, για να βγει ένα συμπέρασμα 

ότι ξέρετε, ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφερόμαστε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. 

Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, επειδή έχουμε τη διαδικασία στην Ολομέλεια της 

Βουλής, εγώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι και σε τελική ανάλυση, μπορεί να πει κανείς ότι είναι 

θετικό να υπάρχει ενδιαφέρον από τους νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού της 

Δωδεκανήσου. Καθόλου ανόμιμο είναι και απ' αυτή την άποψη, δικαιολογημένο το 

ενδιαφέρον. Αλλά, σε τελική ανάλυση, να γίνεται με μια διαδικασία ουσίας και να μπορέσουμε 

πράγματι, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, να κάνουμε κάτι ώστε να μπορέσει να 

λειτουργήσει ξανά, γιατί απ' ότι μαθαίνω δεν λειτουργεί, αγαπητέ περιφερειάρχη και αγαπητέ 
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δήμαρχε. Σαν πρώην δήμαρχος, αντιλαμβάνομαι και εσείς τι τραβάτε. Γιατί πολύ σωστά 

είπατε, κ. δήμαρχε, τα παράπονα στον δήμαρχο. Και βεβαίως και οι βουλευτές. Ας γίνει κάτι 

ουσιαστικό και όχι συνεδριάσεις σαν τη σημερινή, που λυπάμαι να το πω, δεν νομίζω ότι 

προσέφεραν κάτι θετικό στο πρόβλημα του νοσοκομείου της Ρόδου. 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κ. Κρεμαστινός. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εισήγηση σαν 

βουλευτής και όχι σαν Πρόεδρος. Κ. Ντινόπουλε, θα ήθελα με προσοχή να παρακολουθήσετε 

λίγα λεπτά. Το ότι έγινε σήμερα αυτή τη συνεδρίαση και τι θα προκύψει, είναι πάρα πολύ 

απλό. Θα λειτουργήσει το νοσοκομείο της Ρόδου που δεν λειτουργεί και δεν έβλεπα με ποιον 

άλλο τρόπο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί, είναι αντικειμενικό. Πιστεύω ότι 

από σήμερα θα μπουν οι βάσεις για να λειτουργήσει. 
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ, Προέδρου της Επιτροπής) 

Το δεύτερο είναι, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπήρχε πράγματι μεταξύ των 

υπηρεσιών του Υπουργείου και του Διοικητή του νοσοκομείου, με μια χρόνια διένεξη. Εγώ ο 

ίδιος, πριν από μερικές εβδομάδες ευρισκόμενος ο Υπουργός -που δεν είναι εδώ- στην 

Κύπρο, και είχαν εισηγηθεί όχι οι ΥΠΕ, αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου, τεχνοκράτες, 

του είπα ότι αυτό το διαζύγιο πρέπει να επέλθει, εγώ είχα πει στον Υπουργό ότι δεν είναι 

σωστό να γίνει απομάκρυνση του Διοικητή, γιατί θα δημιουργούνταν θέματα και συζητήσεις 

αυτής της μορφής, που συζητούνται εδώ πέρα. Και έμεινε. 

Όμως, σήμερα, δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα, γιατί προέχει η λειτουργία του 

νοσοκομείου. Όταν σου λένε ότι δεν μπαίνουν οι άνθρωποι στα χειρουργεία, περιμένουν να 

χειρουργηθούν, ανεξάρτητα ποιος φταίει, είναι αυτό που λένε ότι «ο προπονητής φταίει πάντα 

στο ποδόσφαιρο;». Όταν δεν πάει καλά η ομάδα στο ποδόσφαιρο δεν φταίνε οι παίκτες, διότι 

δεν μπορείς να διώξεις τους παίκτες. Οι παίκτες , λοιπόν, θα πρέπει κάποιος να τους θα 

συντονίσει. Και αυτός είναι διοίκηση. Αυτό δεν το λέω για τον κ. Κόκκινο, το λέω για την 

διοίκηση συνολικά. Και, βεβαίως, πιστεύω ότι με τα ίδια υλικά, μπορεί να δοθεί μια καλύτερη 

μάχη. 

Ξέρω ότι πολλά από αυτά που λέτε είναι σωστά, διότι δεν χάλασαν όλα μέσα σε δύο 

χρόνια, και να ήθελαν να τα χαλάσουν δεν μπορούσαν μέσα σε δύο χρόνια να τα αλλάξουν, 

δεν γίνεται. Έχουμε εν γενείς αδυναμίες. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση, περίπου, 

πτώχευσης, που βλέπετε ότι ο κ. Υπουργός λέει ότι δεν μπορεί να διορίσει μόνιμο 

προσωπικό, και θα διορίσουν επικουρικό, η σημερινή, λοιπόν συνεδρία θα βοηθήσει στο να 

λειτουργήσει καλύτερα η ΥΠΕ. Να πάει ένας νέος διοικητής, δεν γνωρίζω τι θα κάνει ο κ. 

Υπουργός, θα το δούμε. Όλη αυτή η αλλαγή θα δώσει ξανά μια νέα ώθηση στο νοσοκομείο. 

Εμένα προσωπικά, σαν Βουλευτή Δωδεκανήσου, με ενδιαφέρει αυτό, το να λειτουργήσει το 

νοσοκομείο. 

Όσον αφορά τα προσωπικά, εγώ τα προσπερνώ. Αλίμονο τώρα εάν κάθομαι εγώ να 

συζητάω, το α, β, γ, δ,. Αλλά εκείνο που προέχει για όλους μας εδώ, και για τον 

περιφερειάρχη και για το δήμαρχο, είναι να δούμε το νοσοκομείο να λειτουργεί σε 

χαμηλότερους τόνους, οι γιατροί να δουλεύουν σωστά, να δούμε τα νέα τμήματα τα 
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καρδιολογικά και τα ογκολογικά να λειτουργούν, και, βεβαίως, άνευ χρημάτων, δεν γίνονται 

αυτά. Συμφωνώ μαζί σας. 

Άρα, λοιπόν, να ρίξουμε λίγο όλοι τους τόνους, και να βοηθήσουμε να λειτουργήσει το 

νοσοκομείο. Ευχαριστώ. 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Λεβέντης. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Από την σημερινή συζήτηση, προκύπτει το τι χάος υπάρχει στο χώρο της υγείας. Το 

υγειονομικό μας σύστημα είναι ουσιαστικά υπό κατάρρευση. Και εδώ, πρέπει να αναζητήσει 

ευθύνες κάποιος, από το παρελθόν. Δεν δέχομαι να λένε τώρα κάποιοι εδώ μέσα, «ότι ξέρετε; 

Τα δύο τελευταία χρόνια δεν προσελήφθη προσωπικό». Όντως δεν προσελήφθη, και κακώς 

κάκιστα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια δεν προσελήφθη, και τα παραπροηγούμενα. 

Έχουμε το 1/3 του νοσηλευτικού προσωπικού κατά μέσον όρο, αναλογικά με το μέσο όρο της 

Ε.Ε.. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, συνολικά, δεν γνωρίζω οι μονάδες του ΕΣΥ της 

Ελλάδας, της Βρετανίας, πώς ακριβώς λειτουργούν. 

Αυτό που δεν έχει γίνει, επίσης, κατανοητό στη χώρα μας είναι, ότι το νοσοκομείο δεν 

είναι οι τοίχοι. Όλη η προσπάθεια γινόταν και από την αυτοδιοίκηση, και από όλους τους 

φορείς, και από τους πολίτες, να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο. Η δημιουργία, όμως, ενός 

νοσοκομείου- θα το πω για πολλοστή φορά σε αυτήν εδώ την αίθουσα- από τα θεμέλιά του 

μέχρι τον πλήρη εξοπλισμό του και το να αρχίσει η λειτουργία, είναι όσο το ετήσιο κόστος 

λειτουργίας του. Εμείς φτιάξαμε νοσοκομεία, με την γενναία χρηματοδότηση της Ε.Ε., αλλά 

αυτά όμως δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν μονάδες, και δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της 

Ρόδου.  

Και, προς θεού, μην αρχίσει εδώ η αντιπαράθεση τώρα, ποιος είναι σε χειρότερη 

μοίρα. Γιατί, πραγματικά, εάν πάτε σήμερα, αυτή τη στιγμή, πηγαίνετε σε όποιο νοσοκομείο 

της Αθήνας εφημερεύει, να δείτε τη φοβερή κατάσταση υπάρχει, να δείτε τι ηρωικές 

προσπάθειες πρέπει να κάνει αυτό το προσωπικό που εργάζεται εκεί. Το νοσηλευτικό 

προσωπικό, ιδιαίτερα, που είναι πάρα πολύ λίγο, και όχι μόνο αυτό αλλά και το βοηθητικό, οι 

τραυματιοφορείς π.χ., ξέρετε τι έργο επιτελούν; Και είναι των αδυνάτων να ανταποκριθούν. 

Επομένως, εδώ, το Υπουργείο πρέπει να δει την αλήθεια κατάματα. Αλλά, να μην 
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κοροϊδεύουμε τους πολίτες ότι, ξέρετε; Όλα αύριο το πρωί θα πάνε καλά. Επειδή άκουσα 

πριν από λίγο, ότι θα λυθεί το πρόβλημα, αύριο θα λειτουργήσει το νοσοκομείο. 

Καταρχήν, κακώς δεν λειτουργεί το νοσοκομείο. Όποιες και να είναι οι αιτίες, το 

νοσοκομείο δεν μπορεί να κλείνει! Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι εγκληματικό, δεν μπορεί να 

λειτουργούμε έτσι. Ασφαλώς, όμως, να δούμε και πως μπορούμε να λύσουμε τα 

προβλήματα. Το να λέμε, τώρα, ότι θα λυθούν τα προβλήματα ύστερα από τη σημερινή 

συζήτηση, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε. Τι θα γίνει; Ένα 

«μπάλωμα» θα προσληφθούν μερικοί επικουρικοί για μερικούς μήνες. Και σε μερικούς μήνες, 

πάλι το ίδιο πρόβλημα θα ανακυκλώνεται. Επομένως, εδώ να δούμε να βάλουμε «επί των 

τύπων των ήλων» το δάχτυλο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 

Βέβαια, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να συμμαζευτούν. Ασφαλώς και 

υπάρχουν πράγματα που μπορούν να συμμαζευτούν, το έχουμε πει πολλές φορές. 20 

μεγάλα δημόσια νοσοκομεία,  λειτουργούν εδώ σε έναν άξονα τριών χιλιομέτρων και η 

ανατολική αττική με 700.000 πληθυσμό, δεν έχει ένα νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν 

είναι μόνο η ακριτική περιοχή. Και ασφαλώς, βέβαια, τα νησιά πρέπει να τα δούμε ως «κόρη 

οφθαλμού», συμφωνούμε απολύτως. Και ξέρουμε, ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Γιατί όταν 

υπάρχουν τα μποφόρ δεν μπορεί να επικοινωνήσει το νησί με το άλλο, ούτε μπορούμε να 

στέλνουμε C130, κάθε τόσο, που και αυτά, μερικές φορές δεν μπορούν να προσγειωθούν. 

Και, βέβαια, επειδή από την άλλη είναι και ο τουρισμός. Εάν αυτή η εικόνα γίνει 

γνωστή, και δυστυχώς γίνεται γνωστή όσοι έχουν την ατυχία να προσφύγουν στις υπηρεσίες 

μας, δεν μένουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Γι' αυτό, νομίζω πρέπει να γίνει μια 

συνολικότερη μελέτη του προβλήματος, και να μη μείνουμε μόνο σε αυτό. Ας είναι αφορμή 

αυτό, για να τον δούμε συνολικότερα το πρόβλημα, για να μπούμε στην μπορούμε να 

κάνουμε. Και ασφαλώς, δεν έχω καμία αντίρρηση και να ενισχυθεί με όλες τις δυνάμεις, και το 

νοσοκομείο της Ρόδου, και τα κέντρα υγείας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. 

Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα και να μπορούσε να λυθεί. Αλλά, δυστυχώς, αυτή η 

κατάσταση είναι τραγική από άκρο σε άκρο της χώρας. Και σε μερικές περιπτώσεις, ακόμα 

πιο τραγική. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Μαχαιρίδης. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ (Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου): Κύριε Πρόεδρε, κλείνω, 

λέγοντας το εξής. Απ' ό,τι τουλάχιστον κατάλαβα εγώ, από τη συζήτηση η οποία έγινε και από 

τις δεσμεύσεις τις οποίες μέχρι στιγμής έχουν αναληφθεί.  

Το ένα είναι ότι θα δοθεί πρόσθετο προσωπικό επικουρικών στο νοσοκομείο της 

Ρόδου. Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρξει ένας σχεδιασμός, να υπάρξει πρόσθετο προσωπικό 

το καλοκαίρι. Το τρίτο, που τουλάχιστον, άκουσα εγώ, είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε 

μόνιμο προσωπικό, αλλά ο κ. Υπουργός, είπε ότι εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, όπου 

μπορεί να παρθεί μόνιμο προσωπικό. Και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, επειδή άκουσα εδώ για 

το ακτινοθεραπευτικό, και επειδή υπάρχει και μια κίνηση να βοηθηθεί, να δημιουργηθεί το 

ακτινοδιαγνωστικό, το πρόβλημα που υπάρχει στη Ρόδο, και συμφωνούμε, βεβαίως, να 

κατασκευασθεί, είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει η δέσμευση του Υπουργείου, ότι 

εάν προχωρήσει το ακτινοδιαγνωστικό, έστω με οποιονδήποτε τρόπο την κατασκευή του και 

τον εξοπλισμό του, θα υπάρξει το αντίστοιχο προσωπικό; 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό το σημείο, σας 

διαβεβαιώ, ότι παρόλο που δεν είναι ο κύριος Υπουργός εδώ, υπάρχει συζήτηση και 

δέσμευση …  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ (Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου): Γιατί όταν δεν 

προσλαμβάνεται προσωπικό …. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Διότι, όπως είπε και ο 

ίδιος, μίλησε για τους διορισμούς του 2012, όχι του 2013. Αλλά και του 2012, εάν υπήρχε 

έτοιμο θα μπορούσε να εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο….  

Το λόγο έχει η κυρία Παπανικολάου. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Διευθύντρια 2ης ΥΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το 

εξής. Ειδικά για το ιατρικό προσωπικό, κανένας δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι θα βρεθούν οι 

γιατροί οι οποίοι θα θελήσουν να πάνε στη Ρόδο, η στα οποιαδήποτε άλλα νησιά. Ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, και οφείλουμε όλοι να το γνωρίζουμε, ότι πάρα πολλές θέσεις 

προκηρύσσονται, προκηρύχθηκαν πολλαπλές φορές, και κηρύχθηκαν αγώνες. Δεν 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την πλευρά των γιατρών. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Είναι 

θέμα, γιατί με το ζόρι δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς και να δεσμευτούμε ότι θα τους 

δώσουμε …. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):. Αυτό που λέει η κυρία 

Παπανικολάου, είναι, ένα άλλο θέμα, τι ισχύει, κυρίως, για τα νησιά μας. Δηλαδή, π.χ. όταν 

προκηρύσσει σε θέση για Λέρο, Κάλυμνο, Κω, δεν βρίσκεις γιατρούς. Ακόμα και 

καρδιολόγους, δεν βρίσκεις για τη Κω. Δηλαδή, προκηρύσσει και δεν προσέρχεται. Αυτό είναι 

γενικότερο το πρόβλημα.  

 Το λόγο έχει ο κ. Ζώτος. 
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ (Υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ): Επειδή παρουσιάστηκε η εικόνα ότι 

υπάρχει αντιπαράθεση στοιχείων, γνωρίζουν καλά και ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος, ότι 

τον Απρίλιο εγώ επισκέφτηκα ανοιχτά το νοσοκομείο της Ρόδου και θέλω να πω, με όλο το 

σεβασμό που τρέφω προς τη Διοίκηση της Ρόδου, το να αποφεύγει την αντιπαράθεση μαζί 

μας, ενώ στα χαρτιά είναι πολύ λαλίστατη στην κατά πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση 

στα ζητήματα των στοιχείων είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζεται εις το διηνεκές. Έγινε 

σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας παρουσία της Διοίκησης της Ρόδου, όλο το 2011 το 

νοσοκομείο της Ρόδου και το αποδεικνύουν τα στοιχεία, ήταν με τη βοήθεια που δώσαμε, 

είχαμε καλύψει το σύνολο των κενών μέχρι 31/12/2011. Απόδειξη είναι, ότι ενώ ανακοίνωσε η 

Διοίκηση από τα μέσα Νοεμβρίου ότι θα κλείσει τα χειρουργεία, τα χειρουργεία που έγιναν τον 

Δεκέμβρη στη Ρόδο, διότι αφορά τους πολίτες και δεν μπορούμε να δημιουργούμε την εικόνα 

ότι υπάρχει θέμα, είναι παραπάνω από τα χειρουργεία που είχαμε στον μέσο όρο της χρονιάς 

για τους μήνες που είχαμε. 

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία και στα επείγοντα 

περιστατικά εξετάστηκε κατά μέσο όρο ο ίδιος αριθμός ασθενών και νοσηλεύτηκε ο ίδιος 

αριθμός ασθενών που νοσηλεύτηκαν και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 

Δεν θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι πρέπει να καλυφθούν άμεσα και δημιουργείται 

κενό, αλλά δεν μπορεί να έχεις 59% πληρότητα στην μια χειρουργική κλινική, 55% πληρότητα 

στην άλλη, να αρνήσε να κάνεις συν-λειτουργία νοσηλευτική των δύο κλινικών για να 

εξοικονομήσεις προσωπικό στις βάρδιες και να ανακοινώνεις ότι κλείνω τα Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία σε ότι αφορά και τα Τακτικά Χειρουργεία. 

Ανακοινώθηκε ότι τα κλείνει πολύ πιο πριν και όχι από τις 1/1/2012. Είπαμε πολύ 

απλά, λοιπόν, από τη δική μας πλευρά ότι δίνουμε 15 νοσηλευτές ως επικουρικό προσωπικό 

συν 18 επιπλέον και αυτό θα δώσει μια ανάσα εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμες προσλήψεις. 

Εγώ είπα ότι αυτό είναι μια μόνιμη λύση του προβλήματος. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα ήθελα να διορθώσω 

μια φράση σας πριν δώσω το λόγο στον κ. Υπουργό. Εδώ δεν γίνεται αντιπαράθεση, γίνεται 

ενημέρωση της Βουλής και όταν καλούμε τους εργαζόμενους είτε είναι του ΩΝΑΣΙΟΥ είτε 

είναι η Ρόδος είτε είναι το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», το κάνουμε για να ενημερωθεί η Βουλή, δεν 

το κάνουμε για την παράθεση. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα, εγώ προσωπικά, πολύ εάν τους 
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έβλεπα εδώ και με την παρουσία του Υπουργού να έχουμε μια πολιτισμένη συζήτηση, όχι 

αντιπαράθεση. Λοιπόν, εμείς δεν δημιουργούμε ενόχους ούτε δικαστήριο είμαστε ούτε 

αποδοκιμάζουμε κανένα. Εδώ, όμως, πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο Ρόδου πάση 

θυσία, υπεράνω παντός κόστους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, δεν γίνεται 

διαφορετικά. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τον διαλύσαμε τον άνθρωπο απόψε. Κύριε πρόεδρε, καλά 

και είπατε, αλλά πριν ο υπουργός… Ποιός έδωσε στον τύπο, ο συνδικαλιστής Διοικητής, εγώ 

τα είπα αυτά; Κάποιοι θα είπαν. Δεν τα είπε ο ίδιος, δεν απαξιώνει τον εαυτό του. 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατ' 

αρχήν, νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση με λίγο ένταση, αλλά ήταν μια ενημερωτική συζήτηση 

και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς έχει συμπεράνει, ότι δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν 

υπάρχουν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν, κ. συνάδελφοι, γιατί κάνετε 

έτσι; Τώρα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα; Το λέω αυτό, γιατί άκουσα νεόκοπα πράγματα, 

τι κάνουμε δύο χρόνια; Μα τα προβλήματα υπάρχουν χρόνια δεν είναι τωρινά. 

Παρόλα αυτά, όμως, δεν πρέπει να ξεχάσουμε μία πραγματικότητα και η 

πραγματικότητα είναι η εξής. Η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι τέτοια που δεν 

επιτρέπει, δυστυχώς, να κάνεις αυτά που θα ήθελες να κάνεις και εγώ είμαι γιατρός του 

συστήματος τριάντα χρόνια λέτε να είμαι παντού ικανοποιημένος. Όμως, κύριε Πρόεδρε, θα 

ήθελα να καταθέσω το εξής και αυτό είναι δίκαιο να το κάνω γιατί οφείλω να το κάνω, ότι σε 

όλα τα νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν διαφορετικού μεγέθους προβλήματα, αλλά 

υπάρχουν εκεί οι Διοικήσεις, υπάρχουν εργαζόμενοι και θέλω να τους ευχαριστήσω από αυτή 

τη θέση διότι δίνουν, πραγματικά, μάχη με την καθημερινότητα του πολίτη. Δίνουν μάχες 

σοβαρές με οριακές καταστάσεις αντοχής. Είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό μεγάλης ηλικίας ο 

μέσος όρος των εργαζομένων και παρόλα αυτά εργάζονται και δουλεύουν και σε όλη τη χώρα 

παρά τα προβλήματα που υπάρχουν βρίσκουμε πάντοτε λύσεις. Αυτό δεν σας κρύβω με 

ξένισε ιδιαίτερα, είναι πρωτάκουστο να αποφασιστεί ότι κλείνω τα χειρουργία. Δεν μπορούμε 

να το αντιληφθούμε. Είναι άλλο να πω ότι από τα 15, 20 χειρουργεία που κάνω την ημέρα 

λόγω κάποιου προβλήματος έλλειψης προσωπικού ή οτιδήποτε άλλο μειώνω και κατεβάζω 

τον αριθμό των χειρουργημένων μέχρι να βρω λύση στο πρόβλημά μου και άλλο είναι ένα πω 

ό,τι το κλείνω μια, δύο, τρεις ημέρες. 



Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  17.01.2012 CPDY0117.XA3 

 
 

C:\Documents and Settings\pc-user\Local Settings\Temporary Internet files\Content.IE5\Q3G1N3PP\17_1_2012 ενημέρωση Λοβέρδου ΝΤΥΝΑΝ - 
ΡΟΔΟΣ.doc 

Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει προσωπικό όπως ξέρετε στα νοσοκομεία που έχει 

κατοχυρωθεί με την «επετηρίδα», όπως τη λέμε, να είναι νοσηλευτικό προσωπικό για 

παράδειγμα, που δεν μπαίνει σε βάρδιες, δεν κάνει νυχτερινά, δεν κάνει απογευματινά. Έχει 

νοσοκομεία, σας το διαβεβαιώνω και αυτό το γνωρίζω, που όταν έφτασε στο σημείο να έχει 

αυτό το πρόβλημα του προσωπικού να βάλουν όλοι «πλάτη» και να πάρει ο Διοικητής 

αποφάσεις δυσάρεστες καμιά φορά για τους εργαζόμενους, αλλά η Διοίκηση. όπως και το 

Υπουργείο, είναι υποχρεωμένο δυστυχώς να πάρει και αποφάσεις δυσάρεστες για τους 

εργαζόμενους με ένα μόνο στόχο, να εξυπηρετηθεί ο πολίτης πάση θησεία. Προτεραιότητά 

μας είναι ο πολίτης. Εμείς δε λέμε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα ή δεν υπάρχουν 

προβλήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι, νοσηλευτικό προσωπικό, όπως ήταν, 

ήταν με μορφή εργασίας τέτοια, όπως γνωρίζετε και από τους νόμους, δεν μπορείς να 

βεβαιώσεις και να εξασφαλίσεις ότι τελειώνω σήμερα, την επόμενη μέρα θα προχωρήσω και 

θα βρω λύση και θα προσλάβω είτε το ίδιο είτε το νέο προσωπικό. Υπήρξαν προτάσεις, 

υπήρξαν ιδέες από την πλευρά της Διοίκησης προς τη διοίκηση του νοσοκομείο και μιλώ από 

την ΥΠΕ και από το Υπουργείο και συζητήθηκαν πολλές δυνατότητες να δώσουμε, όπου 

θέλεις να έχεις μια ευελιξία. Δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση, αν θέλετε. 

Σωστά, είπατε κύριε Περιφερειάρχη και θέλω να ζητήσω συγνώμη που δεν μπόρεσα 

να επικοινωνήσω και να σας απαντήσω για κάποιο θέμα που είπατε. Νομίζω, όμως, ότι 

υπήρξε ενημέρωση από κάποιους άλλους από το Υπουργείο. Θέλω να πω, ότι πολύ σωστά 

καταλήγετε σε αυτά τα πράγματα και έτσι θα κάνουμε πράγματι. Το νοσοκομείο θα ξανά 

λειτουργήσει και βεβαίως υπάρχει στο σχεδιασμό μας, την Πέμπτη κατατίθεται ένα 

νομοσχέδιο στη Βουλή και εκεί προβλέπουμε να βρούμε νομοθετικό τρόπο ώστε τουλάχιστον 

έξι μήνες το λιγότερο το χρόνο όπου είναι η μεγάλη τουριστική κίνηση να έχουμε δυνατότητες 

να καλύψουμε κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, όπου είναι και το μεγάλο πρόβλημα, να 

μπορούμε να έχουμε ευχέρεια να δώσουμε απαντήσεις. Αυτό θα το δούμε να εφαρμόζεται και 

από εφέτος. 

Το δεύτερο θέμα που είπατε, επίσης, είναι ότι από τα άτομα που απασχολούνταν και 

ήταν περίπου 68, θα εξασφαλισθεί τουλάχιστον ο αριθμός των 50 στο επόμενο χρονικό 

διάστημα με τρόπους που έχουμε μπροστά μας και που θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα, με 
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πράξεις διοικητικού χαρακτήρα θα λάβετε υπόψη σας ότι θα είναι περίπου 50 άτομα να 

συνεχίζουν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο. 

Επίσης, επειδή ειπώθηκαν πολλά και για τα κίνητρα, δυστυχώς, υπάρχει άλλη μια 

πραγματικότητα την οποία θέλω να την καταθέσω. Σε επανειλημμένες προκηρύξεις είναι εδώ 

ο κ. Βαρδίκος, γνωρίζει είτε αφορούσε αγροτικά περιφερειακά ιατρεία είτε αφορούσε θέσεις 

ειδικοτήτων για να καλύψουν νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή μεγάλα νοσοκομεία που είναι δύο 

μεγάλα της Ρόδου και της Μυτιλήνης δεν καλύπτονται γιατί δεν υπάρχει η ανάλογη διάθεση 

από τους γιατρούς. Γίνεται προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε με επικουρικούς γιατρούς να 

καλύψουμε ανάγκες και το κάνουμε. Ήδη τρέχει μια προκήρυξη για την περιφέρεια στο τέλος 

αυτού του μήνα, αρχές Φεβρουαρίου, θα φροντίσουμε να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα 

για να μπορούμε να καλύψουμε τη ετήσια τις ανάγκες και σε ιατρικό προσωπικό. Η 

πραγματικότητα λέει, ότι υπάρχει αδυναμία μέχρι στιγμής για εξασφάλιση μόνιμου 

προσωπικού. Αυτό το βλέπουμε.  

Εκτιμούμε ότι στον αριθμό που θα κάνει η διυπουργική επιτροπή που θα καταλήξει 

ποιος θα είναι αριθμός, ενδεχομένως, των ανθρώπων που θα διοριστούν στο δημόσιο τομέα 

γνωρίζετε, όπως έγινε και την προηγούμενη περίοδο και τώρα προτεραιότητα κατέχει, 

τουλάχιστον αυτή είναι και η δέσμευση της Κυβέρνησης, ο τομέας της υγείας. Η παιδεία, την 

προηγούμενη χρονιά, είχε μια καλή κάλυψη με τις ρυθμίσεις που έκανε δεν θα έχει αυξημένες 

ανάγκες. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν λέμε ότι θα το πάμε στο διηνεκές, έχουμε μπροστά μας 

αυτές τις περίπου 50, 15 και 18 θέσεις και κάποιες άλλες που συζητούμε για να καλύψουμε 

σε νοσηλευτικό προσωπικό τις ανάγκες. 

Θέλουμε, λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Υπουργός και έκανε αποδεκτή την παραίτηση, 

πιστεύουμε, ότι με τον νέο Διοικητή και τη νέα διοίκηση εμείς θα είμαστε κοντά και η ΔΥΠΕ θα 

ασχοληθεί ιδιαίτερα για να κάνουμε μια νέα αρχή, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα και με τους 

εργαζόμενους και κυρίως, σας παρακαλώ όλους να συμβάλουμε και να συμβάλετε και εσείς, 

είμαστε στην διάθεσή σας να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Δεν κινδυνεύει, δεν θα μείνει έτσι το 

νοσοκομείο της Ρόδου γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το επιτρέπει κανείς. Εμείς προς αυτή την 

κατεύθυνση θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Νομίζω, ότι η συζήτηση πρέπει 

να καταλήξει με αυτή την θετική, αισιόδοξη πρόβλεψη γιατί κύριε πρόεδρε, να είστε βέβαιος 

ότι από αύριο θα έχουμε άλλα πράγματα. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. 

Υφυπουργό. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στον κ. Κριτσωτάκη, έχω κάνει κάθε 

προσπάθεια να μιλήσω με τους εργαζόμενους, να τους παρακαλέσω να έρθουμε εδώ, με τον 

Διοικητή να του πω ότι πρέπει να έρθει στην Επιτροπή ακόμα και χθες. Απλά ήθελα να βρω 

μια λύση για να βοηθηθεί το νοσοκομείο. Κανένας άλλος δεν είναι λόγος. Σε μια συνέντευξη 

είπα ότι εάν ΥΠΕ, ΔΥΠΕ δεν δίνουν σωστά στοιχεία, δημόσια είπα ότι εάν είναι αναγκαίο θα 

απομακρυνθεί και η ΥΠΕ και φυσικά εννοούσα να έλθουν εδώ να πούνε άλλα πράγματα. Δεν 

ήρθε όμως κανένας. Βλέπετε, ότι οι εργαζόμενοι του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και η Διοίκηση 

έρχονται εδώ, δεν θα πω τη λέξη εκλιπαρούν, αλλά παρακαλούν να είναι μέσα απλώς να 

παρακολουθήσουν, όχι να δοθεί ο λόγος και το ξέρετε κι εσείς προσωπικά. Έκανα κάθε 

προσπάθεια να βοηθήσω όσο μπορώ αυτό το νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ. 

Στο σημείο αυτό γίνεται η γ’ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. 

Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ 

Τέλος και περί ώρα 20:15΄ έληξε η συνεδρίαση 
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