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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ.564/2013 Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού
στις 30/10/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 564
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/30-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και ενηµέρωση για το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.29215/25-10-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

13) Σούφλα Ουρανία

1) Αναστασίου Απόστολος

2) Γούλας Σωτήριος

14) Τσιούκης Λάµπρος

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

15) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Μπατζιάκας Βασίλειος

4) Ζορµπάς Ιωάννης

16) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

17) Ντελής Ιωάννης

5) Παπαγεωργίου Σταύρος

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Χλαπάνας Ηλίας

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

19) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Κωτούλας Φίλιππος

20) Τσίπρας Εµµανουήλ

8) Παδηµητρίου Φώτιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Χάρµπας Θωµάς

10) Μουζιούρας Νικόλαος

22) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα

23) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

24) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

---------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση και ενηµέρωση σχετικά µε
θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Το προτεινόµενο από την ∆ηµοτική Αρχή ψήφισµα, το οποίο έχει ως εξής:
“Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας, συνήλθε την Τετάρτη 30/10/2013 σε έκτακτη
συνεδρίαση, προκειµένου να ενηµερωθεί και να συζητήσει για θέµατα που αφορούν τη
λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας, το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα του
συστήµατος υγείας στην περιοχή µας.
Έπειτα από διεξοδική συζήτηση, στην οποία συνεισέφεραν και εκπρόσωποι του προσωπικού
του νοσηλευτικού µας ιδρύµατος και τοπικοί φορείς, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας,
εκτιµώντας ότι η Υγεία αποτελεί αδιαπραγµάτευτο κοινωνικό αγαθό και αναφαίρετο δικαίωµα
όλων των πολιτών, κατέληξε στα εξής:
1.Το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, παραµένει σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της
πρόσφατης αξιολόγησής του από το Υπουργείο Υγείας, το καλύτερο επαρχιακό νοσοκοµείο
της χώρας χάρη κυρίως στις προσπάθειες της ∆ιοίκησης, του ιατρικού, νοσηλευτικού,
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Αυτή η διάκριση όµως, επισκιάζεται από τις υπαρκτές
και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης κλινικών και µονάδων του µε ιατρικό προσωπικό,
ελλείψεις που υπονοµεύουν τις δυνατότητές του να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες.
Με βάση όλα τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας:
-Απαιτεί την άµεση στελέχωση µε γιατρούς της Παιδιατρικής Κλινικής και της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού, η λειτουργία των οποίων βρίσκεται πλέον σε οριακό επίπεδο.
-Ζητά την άµεση κάλυψη όποιων κενών υπάρχουν σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό
και στις υπόλοιπες κλινικές και µονάδες του ιδρύµατος, καθώς και την αναβάθµιση του
εξοπλισµού τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
-Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προοπτική συγχώνευσης των πρωτοβάθµιων υποδοµών
φροντίδας υγείας που αποτελούν θεµέλια του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
2.Με δεδοµένο ότι αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει
την ισότιµη και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες και σε φροντίδα
υγείας, διαθέτοντας όλους τους απαιτούµενους πόρους, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας
ζητά:
-Να επανεξεταστεί η απόφαση επιβολής του ποσού των 25 ευρώ ως αντίτιµο εισαγωγής για
νοσηλεία σε Νοσοκοµείο του ΕΣΥ.
-Να µην υπάρξει, στο όνοµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, µείωση των
επιχορηγήσεων για την Υγεία, η οποία είναι ο κατ' εξοχήν τοµέας, όπου δεν δικαιολογείται
οποιαδήποτε έκπτωση.”
2.Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο
Νοσοκοµείο Καρδίτσας και στην ενηµέρωσή του από τη διοίκηση, τον εκπρόσωπο των
εργαζοµένων και τον εκπρόσωπο των γιατρών. Τόνισε ότι η λειτουργία του Νοσοκοµείου
πραγµατοποιείται µε µεγάλη δυσκολία και χάρη στη µεγάλη προσπάθεια των γιατρών, του
νοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζοµένων σε αυτό. Ανέφερε, επίσης την έλλειψη
γιατρών και υλικοτεχνικών µέσων.
3.Την τοποθέτηση του κ. Αθανασίου, γιατρός στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, ο οποίος
εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη συνέχιση της λειτουργίας σοβαρών κλινικών του
νοσοκοµείου όπως αυτά της Παιδιατρικής, του Τεχνητού Νεφρού και αρκετές άλλες.
Αναφέρθηκε στην σκόπιµη έλλειψη ενεργειών από την πλευρά της Πολιτείας µε αποτέλεσµα
να αργοσβήνουν οι εν λόγω κλινικές. Τόνισε τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για την
κοινωνία της Καρδίτσας αυτή η πολιτική απαξίωσης των υπηρεσιών της υγείας. Κατέληξε
τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη της άµεσης κάλυψης των κενών θέσεων γιατρών και την

πρόβλεψη από τον κρατικό προϋπολογισµό της δωρεάν υψηλού επιπέδου παροχής
υπηρεσίας υγείας.”
4.Την τοποθέτηση της κας Χατζή, αντιπροέδρου του συλλόγου Εργαζοµένων του Γενικού
Νοσοκοµείου Καρδίτσας, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες
γιατρών και εργαζοµένων καλύπτοντας βασικές ελλείψεις ώστε να κρατηθούν ανοιχτές όλες
οι κλινικές του νοσοκοµείου. Τόνισε δε, ότι σε περίπτωση κατάργησης κλινικών θα
υποβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στην Καρδίτσα και θα οδηγηθούν στην
ανεργία πολλοί εργαζόµενοι του νοσοκοµείου.
5.Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλη ∆οµήνικου ο οποίος
αφού αναφέρθηκε στις σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικών µέσων
εξέφρασε την συµπαράστασή του στην προσπάθεια γιατρών αλλά και εργαζοµένων του
Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας. Κατέληξε ότι όλοι οι φορείς της Καρδίτσας πρέπει να
συντονιστούν ώστε αποτελεσµατικά να διεκδικήσουν ένα καλύτερο µέλλον για το
Νοσοκοµείο Καρδίτσας.
6.Την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσίπρα Εµµανουήλ ο
οποίος χαρακτήρισε τραγική και επικίνδυνη την δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Καυτηρίασε τις συγχωνεύσεις Κέντρων και δοµών υγείας καθώς και την κυβερνητική
πολιτική που οδηγεί στην ανάδειξη µεγάλων ιδιωτικών επιχειρηµατικών κέντρων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας. Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι στο
προτεινόµενο ψήφισµα πρέπει να ζητείται κατάργηση και όχι επανεξέταση των χαρατσιών
για την υγεία. Τέλος, προέτρεψε όλους του Καρδιτσιώτες να αγωνιστούν για το δικαίωµα
στη δωρεάν υγεία.
7.Την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Αρχοντή ∆ηµήτριου ο
οποίος αναφερόµενος στα µεγάλα προβλήµατα του νοσοκοµείου και γενικότερα της υγείας
τόνισε την επιτακτική ανάγκη -πέραν του ψηφίσµατος- να γίνουν ενέργειες πίεσης στην
κεντρική διοίκηση ώστε να δώσει άµεσες λύσεις στα προβλήµατα των κλινικών του
Νοσοκοµείου.
8.Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Τσαντήλα Βασίλειου ο οποίος εξέφρασε την
άποψη ότι ο τοµέας της υγείας έχει υποστεί µία βαθιά διαφθορά η οποία πρέπει να
καταπολεµηθεί από την Κεντρική ∆ιοίκηση προκειµένου οι πολίτες να µην καλούνται να
πληρώνουν χαράτσια για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Χαρακτήρισε ήπιο το
προτεινόµενο ψήφισµα και εισηγήθηκε τη διαµόρφωσή του µε µοναδικό προβαλλόµενο
ζήτηµα τη συνέχιση της λειτουργίας των κλινικών του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας.
9.Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Σουφλάκου Βασίλειου ο οποίος συµφώνησε
µε το προτεινόµενο ψήφισµα αλλά τόνισε την ανάγκη για πιο δυναµικές κινητοποιήσεις
προκειµένου να προστατευτεί ο ευαίσθητος τοµέας της υγείας.
10.Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Καραγιάννη Νικόλαου ο οποίος τόνισε ότι
είναι αδιανόητη η µη συνέχιση της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής και ότι οι
Καρδιτσιώτες πρέπει να αντιταχθούν σ' αυτό πιέζοντας την κεντρική διοίκηση στην εξεύρεση
πόρων που θα διασφαλίσουν τις αναγκαίες παροχές στον τοµέα της υγείας.
11.Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ευαγγελακόπουλου Βασίλειου ο οποίος
εξέφρασε την άποψη ότι ο καθένας αλλά και όλοι µαζί και πέρα από πολιτικές σκοπιµότητες
θα πρέπει να διεκδικήσουν την άρτια λειτουργία του Νοσοκοµείου Καρδίτσας.

12.Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ντελή Ιωάννη ο οποίος έδωσε έµφαση στο
θέµα της στελέχωσης των κλινικών µε ιατρικό προσωπικό και στην εφαρµογή σύγχρονων
υποδοµών φροντίδας υγείας η οποία -εφαρµογή- πρέπει κατά την άποψή του να προστεθεί
στο προτεινόµενο ψήφισµα. Τόνισε δε, την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών
υποδοµών του ∆ήµου Καρδίτσας.
13.Τις δευτερολογίες των ∆ηµοτικών Συµβούλων
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως

αυτές

καταγράφηκαν

στα

Στο σηµείο αυτό και αφού εξουσιοδοτήθηκε το Προεδρείο για την έκδοση
ψηφίσµατος, έληξε η συζήτηση του θέµατος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 564/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

