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Από ην 12
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 73/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                                  Δμέηαζε πξνβιήκαηνο αεξνθνκηδήο αζζελώλ. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 28 Ηνπλίνπ 2011 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 18:30  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ 

κε αξηζκ. πξση. 1994/22-6-2011 πξόζθιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην 

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

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

 1.- Ησάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο  

 2.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ     

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο             2.- Ησάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηόο Κάζνπ 

 5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ               ΄΄ 

 

       Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

       Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν 

ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Δκκαλνπήι Μαλνύζν, ν νπνίνο εμέζεζε ηα εμήο: 

΄΄Από ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία καο θαη ζπγθεθξηκκέλα από ηόηε πνπ ηδξύζεθε ην 

ΔΚΑΒ πνπ θαη αλέιαβε από ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία ηελ αεξνθνκηδή ησλ 

εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ όιεο ηεο λεζησηηθήο Διιάδνο θαη όρη κόλνλ, είρακε ηελ 

αηπρία λα δήζνπκε κία ζεηξά γεγνλόησλ αθόκε θαη πηώζε αεξνζθαθώλ ηεο ελ ιόγσ 

ππεξεζίαο, κε δπζηπρώο αλζξώπηλεο απώιεηεο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 

ςπρνινγηθή ηζνξξνπία όισλ καο πνύ έρνκε ηελ ηύρε λα δνύκε ζηελ λεζησηηθή 

Διιάδα παξαθνινπζώληαο παξάιιεια ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ επίζεκνπ 

Διιεληθνύ Κξάηνπο λα ζπγθαιύπηνπλ θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ 

βαζηθά ηελ δηθή ηνπο πιάηε γηα ηα αλεπαλόξζσηα ζθάικαηα πνπ νη ίδηνη έπξαμαλ 

ζηεξίδνληαο ηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ αεξνζθαθώλ, κε όηη απηά έρεη 

ζηνηρίζεη ζην Διιεληθό δεκόζην ηόζν από νηθνλνκηθήο πιεπξάο όζν θαη από πιεπξάο 

απώιεηαο ςπρώλ ζπλαλζξώπσλ καο. 

Έθηνηε αθνινύζεζαλ κία ζεηξά αιιαγώλ θαηέιεμαλ λα ζηαζκεύεη κνλίκσο έλα 

ζνύπεξ Πνύκα ζηελ Ρόδν πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηεη ηηο αεξνθνκηδέο ησλ εθάζηνηε 

εθηάθησλ  πεξηζηαηηθώλ ηε Γσδ/ζνπ. 

Γπζηπρώο νύηε θαη απηή ε ιύζε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα έρεη ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά, δηόηη απιά δελ ιεηηνπξγνύλ όπσο επηβάιεη ε απνζηνιή ηνπο, δειαδή 

εθιείπεη ε ακεζόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εθάζηνηε επεηγόλησλ αεξνθνκηδώλ. 



δπζηπρώο ζαλ Κάζηνη ράζακε ζπλαλζξώπνπο καο θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο εμ απηώλ 

είλαη ν καθαξίηεο Γεκήηξηνο Καιαβξέδνο ν νπνίνο είρε πηώζε ηνπ αηκαηνθξίηε ηνπ 

θαη ελώ έρξηδε άκεζεο κεηαθίλεζεο ζε Ννζνθνκείν, νη ελ ιόγσ θύξηνη έδσζαλ 

εληνιή λα κεηαθεξζεί ζηα Τγεηνλνκηθά Κέληξν Καξπάζνπ γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο, 

ην απνηέιεζκα ην δήζακε όινη καο, έραζε ηελ δσή ηνπ εληειώο άδηθα. Δκείο έθηνηε 

ηί θάλακε; Απεδέρζε κα η κνηξνιαηξηθά ηηο απνθάζεηο απηώλ ησλ επζπλναλεύζπλσλ, 

κε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα λα καο ζεσξνύλ ρσξηά ηεο Καξπάζνπ, αγλνώληαο ηελ 

δηάγλσζε ηνπ ηνπηθνύ Γηαηξνύ δίδνληάο ηνπ νδεγίεο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γηα 

κεηαθνξά ησλ πεξηζηαηηθώλ ζηελ Κάξπαζν κε ην ηνπξηζηηθό ζθάθνο γηα ηνπο 

πξναλαθεξνκέλνπ ιόγνπο, κε ην ζθεπηηθό όηη ην αεξνδξόκην καο δελ κπνξεί λά 

δερζεί λπρηεξηλέο πηήζεηο θαίηνη έρνπλ δαπαλεζεί αξθεηέο ρηιηάδεο επξώ ηόζα γηα ηνλ 

θσηηζκό ηνπ αεξνδηαδξόκνπ όζν θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο αεξνλαπηηθώλ 

θάξσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε απηνύ γηα λπθηεξηλέο πηήζεηο. 

Σν όιν ζέκα είλαη θαηάπηεζην θαη δεδνκέλνπ όηη ν Καζηαθόο ιαόο δελ καο έζεζε ζηηο 

παξνύζεο ζέζεηο γηα λα θξαηάκε ηζνξξνπίεο αιιά γηα ηελ ζηήξημε θαη δηεθδίθεζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ Καζίσλ, παξαθαιώ ε όιε ζπδήηεζε λα ιάβεη ηελ 

επηβαιινκέλε δηάζηαζε θαη ππεπζπλόηεηα όισλ καο θαιώληαο ηνλ βαζηθόηεξν 

αξκόδην επί ηνπ ζέκαηνο θαη Ηαηξό καο θ. πκζεξίδε Νηθόιαν, λα ιάβεη ηνλ ιόγνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκέξσζε ηό ζώκα επί ηνπ όινπ ζέκαηνο θαζόηη ν άκεζα 

δηαρεηξηζηήο απηνύ. 

ηελ ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν Ηαηξόο θ. Νηθόιανο πκζεξίδεο, ν νπνίνο αλέθεξε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη όηαλ παξνπζηάδεηαη αλάγθε αεξνθνκηδήο αζζελνύο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Μελάο Μαιαλδξήο, σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ 

Γήκνπ Κάζνπ αλέθεξε ηα εμήο: 

Οη εηζεγήζεηο καο ζηεξίδνληαη ζην γεγνλόο όηη όινη νη έιιελεο πνιίηεο θαη 

ηδηαίηεξα νη θάηνηθνη ησλ αθξηηηθώλ πεξηνρώλ, πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

άκεζεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςε  όηαλ απηή απαηηείηαη. 

Γη απηό σο επηηξνπή Τγείαο εηζεγνύκαζηε γηα θάζε δηαθνκηδή : 

1
νλ

  Να κελ ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ ηαηξώλ ηνπ Π.ΓΚΗ. Κάζνπ. 

2
νλ

 Εεηάκε ηελ κείσζε ρξόλνπ στο ειάρηζην, ηεο έιεπζεο ηνπ ειηθνπηέξνπ, δηόηη  

ε άλ  π .ρ ράζνπκε ηελ ρξπζή ώξα ζε έλα πνιπηξαπκαηία ή ζε έλαλ εκθξαγκαηία, 

νη πηζαλόηεηεο λα δήζεη ην πεξηζηαηηθό κεηώλνληαη. 

3
νλ 

 Από ηελ εκπεηξία καο ηα Ννζνθνκεία πνπ ζα εμππεξεηνύζαλ ηνπο αζζελείο καο  

      είλαη ηα Ννζνθνκεία ηεο Κξήηεο 

4
νλ

  Εεηάκε γηα θάζε δηαθνκηδή λα κελ απαηηείηαη ε ζπλνδεία ηνπ δηθνύ  καο ηαηξνύ  

      αιιά ηνπ ηαηξνύ ηνπ Δ.ΚΛΒ δηόηη ππάξμεη πηζαλόηεηα ην Π.Π.Η. Κάζνπ λα κείλεη  

      ρσξίο ηαηξηθή θάιπςε. 

5
νλ

  Δηζεγνύκεζα πξνο ην Ννζνθνκείν εηείαο θαη ζηνλ Γήκαξρν εηείαο, όηη ζα  

      πξέπεη ν αζζελείο πνπ ζα δηαθνκηζζεί  ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, ζε  

      πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί ε κεηαθνξά ηνπ ζε Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ, λ α   

     ζπλνδεύεηαη πιένλ από ηαηξό ηνπ Ννζνθνκείνπ εηείαο θαη όρη από ηνλ  δηθό καο. 
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Ησάλλεο Νηθνιάνπ  πξόηεηλε λα θαιεζηεί ζηελ Κάζν ν 
Πξόεδξνο ηνπ ΔΚΑΒ, νύησο ώζηε λα γίλεη δηεμνδηθή ζπδήηεζε επί ηνπ νμπηάηνπ 
απηνύ πξνβιήκαηνο θαη λα εμεπξεζεί άκεζε βηώζηκε ιύζε. 
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Ζιίαο Γαιαλάθεο πξόηεηλε όηη παξάιιεια κε όιεο ηηο 
ελέξγεηεο πξνο ην ΔΚΑΒ, λα εμεηαζζεί θαη ε πεξίπησζε αλάζεζεο ζε ηδησηηθή 
εηαηξεία ε αεξνθνκηδή ησλ αζζελώλ Καζησηώλ. 
 



 

    Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ  θ. Δκκαλνπήι Μαλνύζνπ κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε θαη ηηο; Πξνηάζεηο ησλ ππνινίπσλ Γεκνηηθώλ 

πκβνύισλ, 

(Μεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο απηνύ ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο Ησάλλεο 

Νηθνιάνπ απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..). 

 

                                            Α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η   : 

 
1.- Να θαιεζηεί ζηελ Κάζν άκεζα ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΚΑΒ, νύησο ώζηε λα γίλεη 
δηεμνδηθή ζπδήηεζε επί ηνπ νμπηάηνπ απηνύ πξνβιήκαηνο θαη λα εμεπξεζεί άκεζε 
βηώζηκε ιύζε. 
2.- Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Ζιίαο Γαιαλάθεο θαη Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,  
δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ζην ζύλνιό ηνπο,  όιεο ηηο θαηαηηζέκελεο πξνηάζεηο. 
 

 

      Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 73/2011. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: ΖΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΖ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ               

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                     ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                         

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΖ         

              ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 


