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Η Επιτροπή κοινωνικών φορέων Ιεράπετρας-Μακρύ Γιαλού εξέδωσε ανακοίνωση με την
οποία καλεί σε μεγάλη κινητοποίηση την Τρίτη 25 Ιανουαρίου. Έχουν εκδοθεί πολλά
ψηφίσματα και ανακοινώσεις συμπαράστασης
για το ζήτημα ενώ και ο Εμπορικός
Σύλλογος Ιεράπετρας αποφάσισε να κλείσει τα καταστήματα την ίδια μέρα.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής:

«Ο κόσμος του ευρύτερου Δήμου Ιεράπετρας αποφάσισε τη μαζική κινητοποίηση του για να
σταματήσει τις μεθοδεύσεις για το Νοσοκομείο του.
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Στη Συνέλευση της επιτροπής κοινωνικών φορέων Ιεράπετρας-Μακρύ Γιαλού που έγινε την
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, με όλους τους εκπροσώπους φορέων της περιοχής, έδωσε το
παρόν η εκκλησία με τον Σεβασμιότατο Κο Ευγένιο και ο Δήμος Ιεράπετρας με τον Δήμαρχο
Κο Αναστασάκη.

Η Ιεράπετρα αγωνίζεται για το δικαίωμα της στην υγεία που ιστορικά διασφάλισε με
αγώνες και προσφορές των κατοίκων της. Όλοι οι φορείς διατράνωσαν ότι κανένας δεν θα
δεχθεί παθητικά την υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας.

Αποφασίστηκε η κλιμάκωση των αγώνων, με αρχή το παλλαϊκό συλλαλητήριο την 25η
Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ με συγκέντρωση στην πλατεία της Ιεράπετρας και τελικό
προορισμό την περιφέρεια Κρήτης.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τη διασφάλιση του δικαιώματος μας στην Υγεία.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ - Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ

Επιτροπή κοινωνικών φορέων Ιεράπετρας-Μακρύ Γιαλού»

Εν τω μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

«ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας καλεί όλους τους δημότες, να συμμετάσχουν στο
Παλλαϊκό συλλαλητήριο, που διοργανώνεται για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, την Τρίτη
25-1-2011 και ώρα 10.00 π.μ., στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας.

Αντιπροσωπεία με επικεφαλής το Δήμαρχο Ιεράπετρας, θα μεταβεί στο Ηράκλειο, για να
επιδώσει το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Κρήτης και εντός της
επόμενης εβδομάδας, θα υπάρξει επίσκεψη αντιπροσωπείας με επικεφαλής το Δήμαρχο,
στο αρμόδιο Υπουργείο, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί άμεσα το σχετικό πρόβλημα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας συνήλθε σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 2011, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 6.30 μ.μ. σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση με θέμα την εξέταση της
πορείας του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, διερμηνεύοντας την αγωνία, αλλά και την αγανάκτηση των δημοτών
του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου της
Ιεράπετρας, λόγω του ανεπαρκούς προϋπολογισμού του έτους 2011, όπως αυτά
περιγράφονται από ασθενείς και προσωπικό, εκφράζει προς το αρμόδιο Υπουργείο την
αξίωση να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη προσφορά υπηρεσιών εκ
μέρους του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας, κατά τη μακρά περίοδο λειτουργίας του, έχει συντελέσει
καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του λαού της ευρύτερης
περιοχής. Έχει επιτύχει τη διάσωση ανθρωπίνων ζωών, πασχόντων συμπολιτών μας, οι
οποίοι αντιμετώπιζαν την απειλή του θανάτου και σώθηκαν χάρη στην άμεση προσφορά
υπηρεσιών από το Νοσοκομείο.

Το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας δημιουργήθηκε από το υστέρημα του λαού της Ιεράπετρας, ο
οποίος συνεισέφερε οικονομικώς, προκειμένου να υπάρξει Νοσοκομείο και στην Ιεράπετρα,
αλλά και χάρη στη φιλογένεια των Ελλήνων ομογενών της Αμερικής, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα. Στη συνέχεια στηρίχτηκε και στηρίζεται διαχρονικά
από την πολιτεία, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσής της, για την προσφορά
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δημόσιας υγείας στους ΄Ελληνες πολίτες. Στηρίζεται, επίσης, από την εκκλησία και από την
τοπική κοινωνία στο σύνολό της, η οποία συνειδητοποιεί καθημερινώς την αναγκαιότητα
της παρουσίας του Νοσοκομείου και αγωνιά για τη διαπιστούμενη υποβάθμισή του.

Εξυπηρετεί το σύνολο των δημοτών του Δήμου μας (4ος Δήμος της Κρήτης σε πληθυσμό)
και επιπλέον μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών, αλλά και εκτεταμένο τμήμα όμορων
Δήμων. Ο αγροτικός κατά κύριο λόγο πληθυσμός του Δήμου ασχολείται με δυναμικές υπό
κάλυψη καλλιέργειες, δεδομένο, που αποδεδειγμένα επιβαρύνει την υγεία των
καλλιεργητών και την παρατεταμένη τουριστική περίοδο ο Δήμος υποδέχεται ικανό αριθμό
τουριστών.

Κατανοούμε την κρισιμότητα της συγκυρίας σε ό,τι αφορά στη δημοσιονομική κατάσταση
της χώρας. Συμμεριζόμαστε την οργή για την κατασπατάληση, την κακοδιαχείριση, την
ιδιοποίηση των κρατικών κονδυλίων στον τομέα της υγείας και ιδιαιτέρως για την
αυθαιρεσία των προμηθειών στα κρατικά Νοσοκομεία. Δε διανοούμαστε, όμως, ότι η κρίση
αυτή θα πλήξει το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας, αποστερώντας του τη δυνατότητα να
συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες, που τις έχουν ανάγκη. Δε
διανοούμαστε ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα αγνοήσει τη συνολική προσφορά του
Νοσοκομείου μας, την χρηστή μέχρι σήμερα διαχείρισή του και την πρόσφατη άριστη
αξιολόγησή του(Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας).
Θεωρούμε ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις με εκτιμήσεις αποσπασματικές, επομένως
μεροληπτικές, για συγκεκριμένες περιόδους μειωμένης δραστηριότητας.

Ο στραγγαλισμός του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και επομένως η εκ των πραγμάτων
υποβάθμισή του σηματοδοτούν την άρνηση της πολιτείας να ανταποκριθεί σε στοιχειώδη
υποχρέωσή της απέναντι στους πολίτες. Είναι αδιανόητο να αφαιρούνται από το
Νοσοκομείο οι προϋποθέσεις ικανοποιητικής λειτουργίας του και στη συνέχεια οι συνέπειες
αυτής της απαράδεκτης συμπεριφοράς, οι οποίες οφείλονται πρωτίστως στο κράτος, να
προσδιορίζουν την τύχη του Νοσοκομείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω:

Αποφασίζει Ομόφωνα
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Θεωρεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα του λαού της περιοχής μας να απολαμβάνει καλών
υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στον τόπο της κατοικίας του, δηλαδή, στο Νοσοκομείο της
Ιεράπετρας. Οι συνδημότες μας δικαιούνται να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες δημόσιας
υγείας που απολάμβαναν στον τόπο τους ήδη από τους πρώτους μεταπολεμικούς χρόνους,
όταν πρωτολειτούργησε το Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Αξιώνει από την πολιτεία, αναγνωρίζοντας και όσες θετικές ενέργειες έχουν υπάρξει μέχρι
σήμερα (βελτίωση κτιριακών υποδομών, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, προσλήψεις
προσωπικού) να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, διαθέτοντας
αμέσως τους αναγκαίους πόρους, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου του.

Θεωρεί επιβεβλημένο τον άμεσο διορισμό νέου Διοικητή, προσώπου εμπείρου, ικανού, να
αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της παρούσας συγκυρίας, μετά την παραίτηση του
υπάρχοντος.

Ζητά την άμεση πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού, ώστε να είναι δυνατή η
απρόσκοπτη λειτουργία του καθημερινά.

Να τροποποιηθεί άμεσα το ισχύον καθεστώς των εφημεριών ιατρών στα Περιφερειακά
Νοσοκομεία, έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση των εφημεριών και να καλύπτεται το Νοσοκομείο
καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Κάθε σκέψη απορρόφησης ή μεταφοράς δραστηριότητας του Νοσοκομείου Ιεράπετρας σε
όμορο Νοσοκομείο αποτελεί για μας κόκκινη γραμμή. Η ανάγκη σωστής λειτουργίας του
Νοσοκομείου Ιεράπετρας είναι επιτακτική και μη διαπραγματεύσιμη. Στόχος μας παραμένει
η δημιουργία ενός σύγχρονου Δημόσιου Νοσοκομείου στο Γεωγραφικό Κέντρο του Νομού, με
απαράβατο όρο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου Ιεράπετρας,
μέχρι και τα εγκαίνια του νέου κεντρικού Νοσοκομείου. Για το σχεδιασμό αυτό απαιτείται
και η διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη γρήγορη και ασφαλή
μεταφορά των ασθενών από κάθε σημείο του Νομού μας (οδικό δίκτυο, διακομιδή ασθενών
κλπ).

Καλεί το λαό της Ιεράπετρας να βρίσκεται σε εγρήγορση, σε αγωνιστική κινητοποίηση και
να ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμά του, για δημόσια έκφραση στήριξης υπέρ του
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Νοσοκομείου της Ιεράπετρας, η εξακολούθηση της λειτουργίας του οποίου, προσαρμοσμένη
στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, συνιστά ανυποχώρητη αξίωση της
τοπικής κοινωνίας».

Στις 4.1.2011 η Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού είχε εκδόσει
την παρακάτω ανακοίνωση:

«ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Η Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού για το Νοσοκομείο μας,
υποχρεώνεται αυτή τη φορά να απευθυνθεί στον λαό , γιατί αισθάνεται ότι οι επαφές με
ΥΠΕ Κρήτης, Υφυπουργό Υγείας και Γραμματέα Ε.Σ. ΠΑΣΟΚ, αποσπούν μόνον ψεύτικες
υποσχέσεις .

Αποσπάσαμε υπόσχεση για «απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη λειτουργία όλων των μονάδων
Υγείας». Αποσπάσαμε υπόσχεση για κάλυψη των εξόδων εφημερίας για όλο το μήνα.
Αποσπάσαμε υπόσχεση για δίκαιη κατανομή των κονδυλίων ΕΣΠΑ στα Νοσοκομεία της
Κρήτης . Αποσπάσαμε υπόσχεση της συνέχειας του Νοσοκομείου μας.

Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι μεθοδεύουν ολοταχώς στην ουσιαστική κατάργηση του
Νοσοκομείου μας . Μας είπαν ψέματα. Μας καθησύχασαν. Μας παραπλάνησαν!

Ούτε αναβαθμισμένη λειτουργία μπορεί να υπάρξει με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό για
το 2011 , ούτε εφημερίες για την πλήρη μηνιαία λειτουργία των τμημάτων υπάρχουν, ούτε
στο ΕΣΠΑ έχουμε ενταχθεί σύμφωνα με τα κατατεθέντα αιτήματα του Νοσοκομείου μας ,
και στο τέλος ούτε συνέχεια του Νοσοκομείου μας θα υπάρξει με τα μαγειρέματα του
επιτελείου για τον υγειονομικό χάρτη της χώρας.
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Δεν έχουν το θάρρος να πουν «το καταργούμε το Νοσοκομείο Ιεράπετρας» αλλά το οδηγούν
στη σταδιακή του υποβάθμιση, την απογοήτευση του κόσμου από τη μεθοδευμένη
δυσπραγία του και την τελική αποδοχή του «τι είχαμε τι χάσαμε»!! Η μειωμένη
παραγωγικότητα λόγω μη επαρκούς χρηματοδότησης οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση
των κονδυλίων μέχρι τον τελικό θάνατο του Νοσοκομείου.

Απευθυνόμαστε στον κόσμο που το Νοσοκομείο Ιεράπετρας υπηρέτησε επί χρόνια, για να
βροντοφωνάξουμε στους κυρίους αυτούς των υπουργείων και των ΥΠΕ ότι τα κόλπα αυτά
δεν θα περάσουν στην περιοχή μας .

Είχαμε άψογη διαχείριση με σεβασμό και οικονομία των κονδυλίων , και πλήρη αξιοποίηση
ακόμα και της τελευταίας βίδας στο Νοσοκομείο μας. Αντί να κάνετε μειώσεις εκεί που
γινόντουσαν τα γνωστά «πάρτι» με τα χρήματα του Ελληνικού λαού, τιμωρείτε τον
νοικοκύρη. Κόψατε κυριολεκτικά το οξυγόνο του νοσοκομείου μας και κατά συνέπεια του
τόπου. Γι αυτό ,

ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΤΕ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΝΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ

Η Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού»
Περισότερα για το ζήτημα στο ιστολόγιο SOS για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας http://
nosokomio-ierapetras.blogspot.com
όπου γίνεται και συλλογή υπογραφών με κείμενο διαμαρτυρίας.
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