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Σν  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  Ηεξάπεηξαο  ζπλήιζε  ζήκεξα ζηηο  20  
Ηαλνπαξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 6.30 κ.κ.  ζε θαηεπείγνπζα δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε  κε ζέκα ηελ εμέηαζε ηεο πνξείαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ Ηεξάπεηξαο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, δηεξκελεχνληαο ηελ αγσλία, αιιά θαη ηελ 
αγαλάθηεζε ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Ηεξάπεηξαο, ιφγσ ηνπ 
αλεπαξθνχο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2011, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
απφ αζζελείο θαη πξνζσπηθφ, εθθξάδεη πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν ηελ 
αμίσζε λα ιεθζεί θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ απξφζθνπηε πξνζθνξά 
ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σν Ννζνθνκείν ηεο Ηεξάπεηξαο, θαηά ηε καθξά πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 
ηνπ, έρεη ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο 
ηνπ ιανχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Έρεη επηηχρεη ηε δηάζσζε αλζξσπίλσλ 
δσψλ, παζρφλησλ ζπκπνιηηψλ καο, νη νπνίνη αληηκεηψπηδαλ ηελ απεηιή ηνπ 
ζαλάηνπ θαη ζψζεθαλ ράξε ζηελ άκεζε πξνζθνξά ππεξεζηψλ απφ ην 
Ννζνθνκείν. 

Σν Ννζνθνκείν ηεο Ηεξάπεηξαο δεκηνπξγήζεθε απφ ην πζηέξεκα ηνπ 
ιανχ ηεο Ηεξάπεηξαο, ν νπνίνο ζπλεηζέθεξε νηθνλνκηθψο, πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη Ννζνθνκείν θαη ζηελ Ηεξάπεηξα, αιιά θαη ράξε ζηε θηινγέλεηα ησλ 
Διιήλσλ νκνγελψλ ηεο Ακεξηθήο, νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ ζην ζρεηηθφ 
θάιεζκα. ηε ζπλέρεηα ζηεξίρηεθε θαη ζηεξίδεηαη δηαρξνληθά απφ ηελ πνιηηεία, 
ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο ππνρξέσζήο ηεο, γηα ηελ  πξνζθνξά 
δεκφζηαο πγείαο ζηνπο ΄Διιελεο πνιίηεο. ηεξίδεηαη, επίζεο, απφ ηελ 
εθθιεζία θαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, ε νπνία ζπλεηδεηνπνηεί 
θαζεκεξηλψο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αγσληά 
γηα ηε δηαπηζηνχκελε ππνβάζκηζή ηνπ. 

Δμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ ηνπ Γήκνπ καο (4νο Γήκνο ηεο 
Κξήηεο ζε πιεζπζκφ) θαη επηπιένλ κεγάιν αξηζκφ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, 
αιιά θαη εθηεηακέλν ηκήκα φκνξσλ Γήκσλ. Ο αγξνηηθφο θαηά θχξην ιφγν 
πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αζρνιείηαη κε δπλακηθέο ππφ θάιπςε θαιιηέξγεηεο, 
δεδνκέλν, πνπ απνδεδεηγκέλα επηβαξχλεη ηελ πγεία ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ 
παξαηεηακέλε ηνπξηζηηθή πεξίνδν ν Γήκνο ππνδέρεηαη ηθαλφ αξηζκφ 
ηνπξηζηψλ. 

Καηαλννχκε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο ζπγθπξίαο ζε φ,ηη αθνξά ζηε 
δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. πκκεξηδφκαζηε ηελ νξγή γηα ηελ 
θαηαζπαηάιεζε, ηελ θαθνδηαρείξηζε, ηελ ηδηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ απζαηξεζία ησλ πξνκεζεηψλ ζηα 
θξαηηθά Ννζνθνκεία. Γε δηαλννχκαζηε, φκσο, φηη ε θξίζε απηή ζα πιήμεη ην 
Ννζνθνκείν ηεο Ηεξάπεηξαο, απνζηεξψληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη 



λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο πνιίηεο, πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε. Γε 
δηαλννχκαζηε φηη ην αξκφδην Τπνπξγείν ζα αγλνήζεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά 
ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, ηελ ρξεζηή κέρξη ζήκεξα δηαρείξηζή ηνπ θαη ηελ 
πξφζθαηε άξηζηε αμηνιφγεζή  ηνπ(Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο). Θεσξνχκε φηη δελ ζα ιεθζνχλ  
απνθάζεηο κε εθηηκήζεηο απνζπαζκαηηθέο, επνκέλσο κεξνιεπηηθέο, γηα 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο κεησκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ο ζηξαγγαιηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
επνκέλσο ε εθ ησλ πξαγκάησλ ππνβάζκηζή ηνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ άξλεζε 
ηεο πνιηηείαο λα αληαπνθξηζεί ζε ζηνηρεηψδε ππνρξέσζή ηεο απέλαληη ζηνπο 
πνιίηεο. Δίλαη αδηαλφεην λα αθαηξνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν νη πξνυπνζέζεηο 
ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο 
απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο νθείινληαη πξσηίζησο ζην θξάηνο, λα 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηχρε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σν   Γεκνηηθφ  πκβνχιην , ζπλεθηηκψληαο φια ηα παξαπάλσ:  
 
                                    Αποθαζίδει   Ομόθωνα   
 

Θεσξεί αδηαπξαγκάηεπην δηθαίσκα ηνπ ιανχ ηεο πεξηνρήο καο λα 
απνιακβάλεη θαιψλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο, ζηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο 
ηνπ, δειαδή, ζην Ννζνθνκείν ηεο Ηεξάπεηξαο. Οη ζπλδεκφηεο καο δηθαηνχληαη 
λα απνιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο πνπ απνιάκβαλαλ ζηνλ 
ηφπν ηνπο ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κεηαπνιεκηθνχο ρξφλνπο, φηαλ 
πξσηνιεηηνχξγεζε ην Ννζνθνκείν Ηεξάπεηξαο. 

Αμηψλεη απφ ηελ πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο θαη φζεο ζεηηθέο ελέξγεηεο 
έρνπλ ππάξμεη κέρξη ζήκεξα (βειηίσζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, πξνκήζεηα 
ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ) λα εμαζθαιίζεη ηελ 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, δηαζέηνληαο ακέζσο ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, ψζηε λα είλαη δπλαηή  ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Θεσξεί επηβεβιεκέλν ηνλ άκεζν δηνξηζκφ λένπ Γηνηθεηή, πξνζψπνπ 
εκπείξνπ, ηθαλνχ, λα αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο, 
κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ ππάξρνληνο. 

Εεηά ηελ άκεζε πξφζιεςε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα 
είλαη δπλαηή ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεκεξηλά. 

Να ηξνπνπνηεζεί άκεζα ην ηζρχνλ θαζεζηψο ησλ εθεκεξηψλ ηαηξψλ 
ζηα Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία, έηζη ψζηε λα ππάξρεη αχμεζε ησλ εθεκεξηψλ 
θαη λα θαιχπηεηαη ην Ννζνθνκείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. 

Κάζε ζθέςε απνξξφθεζεο ή κεηαθνξάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Ηεξάπεηξαο ζε φκνξν Ννζνθνκείν απνηειεί γηα καο θφθθηλε 
γξακκή. Ζ αλάγθε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ηεξάπεηξαο είλαη 
επηηαθηηθή θαη κε δηαπξαγκαηεχζηκε. ηφρνο καο παξακέλεη ε δεκηνπξγία 
ελφο ζχγρξνλνπ Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Γεσγξαθηθφ Κέληξν ηνπ Ννκνχ, 
κε απαράβαηο όρο ηε διαζθάλιζε ηες απρόζκοπηες λειηοσργίας ηοσ 
Νοζοκομείοσ Ιεράπεηρας, μέτρι και ηα εγκαίνια ηοσ νέοσ κενηρικού 
Νοζοκομείοσ. Γηα ην ζρεδηαζκφ απηφ απαηηείηαη θαη ε δηαζθάιηζε φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε γξήγνξε θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ 
αζζελψλ απφ θάζε ζεκείν ηνπ Ννκνχ καο (νδηθφ δίθηπν, δηαθνκηδή αζζελψλ 
θιπ). 

Καιεί ην ιαφ ηεο Ηεξάπεηξαο λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε, ζε αγσληζηηθή 
θηλεηνπνίεζε θαη λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε θάιεζκά ηνπ, γηα δεκφζηα έθθξαζε 



ζηήξημεο ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Ηεξάπεηξαο, ε εμαθνινχζεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο 
θαη απαηηήζεηο, ζπληζηά αλππνρψξεηε αμίσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
 
  Ο  Γήμαρτος                                           Ο  Πρόεδρος ηοσ Γ.. 
Αλαζηαζάθεο  Ησζήθ                                  Φαξνπδάθεο  Ησάλλεο 
 
                                        Σα Μέλε 
           
  1. Αγγειάθε – Καπειέξε Μαξία  14. Κνηζηθάθε Μαξία 

  2. Αζάλαηνο Γεψξγηνο  15. Κνπγηνπκνπηδάθεο Γεψξγηνο 

  3. Βαζαξκίδεο Δκκαλνπήι  16. Λαζνπξάθεο Ησάλλεο 

  4. Γελεηαηάθε Γέζπνηλα  17. Λαηδαλάθεο  Νηθφιανο 
  5. Εαθεηξάθεο Δκκαλνπήι  18. Ληαλάθεο  Δκκαλνπήι 

  6. Εεξβάθεο Δκκαλνπήι  19. Μαξθφπνπινο Δκκαλνπήι  
  7. Κάθθνο Νηθφιανο  20. Μαραηξάο Μηραήι 
  8. Καιαληδάθε Θενδφζηνο  21. Μεξακβειησηάθεο-Υξηζηνθαθάθεο  

      Νηθφιανο 
  9. Καλαβάθεο Θενδφζηνο 22. Ξαλζάθε  Αιίθε 
10. Καλαβάθε – Ρηδσλάθε Γέζπνηλα 23. Πξντζηάθεο  Γεψξγηνο  
11. Καξακπαηδάθεο Δπάγγεινο 24. νπξγηαδάθεο Γεψξγηνο 

12. Καηξίλεο Δκκαλνπήι 25. πειηαξψηε Όιγα 

13. Κνξλάξνο Υαξάιακπνο  

 
Ο  Πρόεδρος ηες Γεμοηικής Κοινόηεηας 
     Αζπξαδάθεο  Γεψξγηνο 
 
Οι Πρόεδροι και Δκπρόζωποι ηων Σοπικών Κοινοηήηων  
 
1.Βξπγησλάθεο Υαξάιακπνο (ηαπξνρσξίνπ)  9. Παληειάθεο Αιέμαλδξνο (Μχξηνπ) 
2. Γακαζθελάθεο Δκκαλνπήι (Μνπξληψλ) 10. Πηηξνπάθεο Νηθφιανο (ρηλνθαςάισλ 
3. Γαζθαιάθεο Ησάλλεο (Γδνρίσλ) 11. Πιαθαλησλάθεο Κσλ/λνο (Καβνπζίνπ) 
4. Εαραξάθεο Αλδξφληθνο  (Πεξβνιαθίσλ) 12. Ραπάλεο Γεψξγηνο (Παρείαο Άκκν) 
5. Καπαληατδάθεο Παχινο (Μεζειέξσλ) 13. αθθαδάθε – Μπαριηηδαλάθε Μαξία  

     (Αγίνπ Ησάλλε) 
6. Λαηδαλάθεο Νηθφιανο (Πεχθσλ) 14. νπξγηαδάθεο Ησάλλεο (Κάησ Υσξηνχ) 
7. Μπαγνξδάθεο Δκκαλνπήι (Αγ.ηεθάλνπ) 15. Σζαθηξάθεο Γεψξγηνο (Μαιψλ) 
8. Μπηιαλάθεο Δκκαλνπήι (Αλαηνιήο) 16. Υαηδάθεο Γεψξγηνο (Υξπζνπεγήο) 

              Ακριβές απόζπαζμα    

 Ο Πρόεδρος ηοσ Γεμοηικού σμβοσλίοσ  

 

           Γηάλλεο    Φαξνπδάθεο                     

                      

 

 


