
 

Αθήνα, 10/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

   

Θέμα: «Καταγγελία στον Εισαγγελέα Ρόδου για το νέο νοσοκομείο Καρπάθου»  

Σε συνέχεια της από 9 Ιουνίου 2020 ερώτησή μου για την μετεγκατάσταση του Κέντρου 

Υγείας Καρπάθου στο κτίριο του Νέου Νοσοκομείου (Α.Π. 7194) και με αφορμή τα εγκαίνια 

του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου να προγραμματίζονται για την Πέμπτη 13 Αυγούστου 

2020, παρουσία του Πρωθυπουργού, ενημερωνόμαστε πως ο πρώην πρόεδρος του 

Κέντρου Υγείας Καρπάθου, Θεοδόσιος Μαστρομηνάς, κατέθεσε καταγγελία για τη μεταφορά 

του ελλειμματικού Κέντρου Υγείας Καρπάθου στο νέο Νοσοκομείο, χωρίς να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις. 

Ο πρώην πρόεδρος κάνει λόγο για κοροϊδία και εμπαιγμό των κατοίκων του νησιού, 

ζητώντας από τον εισαγγελέα να επιληφθεί άμεσα και με ασφαλιστικά μέτρα να βάλει τέλος 

στη μη σύννομη μεταφορά του Κέντρου Υγείας στις εγκαταστάσεις του μη στελεχωμένου και 

χωρίς πρόσβαση Νοσοκομείου. «Θέλουμε Νοσοκομείο και όχι ένα προβληματικό Κέντρο 

Υγείας σε νέο περιτύλιγμα για φιέστες εγκαινίων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην 

καταγγελία του. 

Ειδικότερα αναφέρει «Η κτηριακή υποδομή και εξοπλισμός παρεδόθησαν πρόσφατα από 

την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία. Η δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης καθώς 

και της σημερινής και μάλιστα δημοσίως από τον κ Πρωθυπουργό σε επίσκεψή του στο 

νησί το 2019 και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι Νοσοκομείο δεν θα 

λειτουργήσει αν δεν περατωθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και αν δεν στελεχωθεί 

πλήρως με το ιατρικό και άλλο προσωπικό όπως προβλέπεται από το 

Καταστατικό/Οργανόγραμμά του. Επίσης δεσμεύθηκε ότι, δεν θα λειτουργήσει αν δεν 

διασφαλιστεί η ασφαλής προσβασιμότητα προς αυτό από τους ασθενείς, τους επισκέπτες 

και φυσικά τα ασθενοφόρα. Προϋπόθεση για αυτήν την ασφάλεια είναι η  ασφαλούς οδικού 
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κόμβου με όλες τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές (φωτοσήμανση ήτοι, έλεγχος 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών). Το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου ενέχει 

μεγάλους κινδύνους και έχουμε θρηνήσει αρκετά θύματα δυστυχημάτων ακριβώς σε αυτό 

το σημείο. Άλλη αναγκαιότητα είναι η αποπεράτωση του δικτύου εκβολής/απομάκρυνσης 

των όμβριων υδάτων και λυμάτων. Τον περασμένο χειμώνα πλημμύρισε το ισόγειο του 

κτηρίου λόγω έλλειψης του δικτύου αυτού. Παρότι τίποτε από τα ανωτέρω δεν έχει 

υλοποιηθεί από την «υπεύθυνη πολιτεία», εδώ και αρκετές εβδομάδες γίνεται προσπάθεια 

να μεταφερθεί το ήδη ελλειμματικό Κέντρο Υγείας στο κτήριο του Νοσοκομείου και έτσι να 

υπάρξει το πρόσχημα ότι το Νοσοκομείο λειτουργεί.  

Επίσης, εκτός των παραπάνω λόγων επικινδυνότητας, ο πρώην πρόεδρος καταγγέλλει 

πως, μολονότι δεν υπάρχουν ούτε διοίκηση, ούτε αυτόνομος προϋπολογισμός, ούτε 

απαραίτητο προσωπικό, στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου μεταφέρθηκε εξοπλισμός και 

αντικείμενα του ΚΥ στο νέο κτήριο, χωρίς καμία ενημέρωση. 

Κατόπιν των παραπάνω σοβαρών καταγγελιών και με δεδομένη την ήδη ελλειμματική 

κατάσταση στον τομέα της υγείας στη χώρα μας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για αυτή την καταγγελία; 

2. Θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα εγκαίνια στις 13/8/2020 παρά τις 

σοβαρότατες καταγγελίες για θέματα, μεταξύ άλλων, ασφαλείας του Νοσοκομείου και 

δυνατότητας ικανοποιητικής λειτουργίας του; 

3. Ποιο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νέου Νοσοκομείου 

(ειδικότητες και πόσα άτομα); 

4. Θα προκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις ιατρών και νοσηλευτών που θα προβλέπονται για 

τη λειτουργία ενός Νοσοκομείου ή θα λειτουργήσει με το υφιστάμενο προσωπικό που 

είναι ήδη ανεπαρκές αριθμητικά για τις ανάγκες του ΚΥ; Αν ναι, εντός ποιου 

χρονοδιαγράμματος; 

5. Πώς είναι δυνατόν ένα υποστελεχωμένο, σε προσωπικό, Κέντρο Υγείας να μπορεί 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών σε ένα χώρο κατά πολύ μεγαλύτερο; 

6. Μέχρι να γίνουν οι προβλεπόμενες προσλήψεις θα λειτουργούν και οι δύο δομές 

υγείας συμπληρωματικά; 

7. Το νέο νοσοκομείο θα λειτουργήσει, τελικά, ως νέο κέντρο Υγείας ή θα στελεχωθεί και 

θα λειτουργήσει ως κανονικό νοσοκομείο;  



8. Πόσες κλίνες θα υπάρχουν στο νέο Νοσοκομείο; 

9. Θα υπάρχουν ΜΕΘ και ΜΑΘ ή θα μεταβαίνουν και πάλι οι ασθενείς στο νοσοκομείο 

της Ρόδου, αν αυτό έχει διαθέσιμες κλίνες; 

10. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση μέριμνα αναφορικά με την ασφαλή προσβασιμότητα 

στο νέο νοσοκομείο και την αποχέτευσή του, που καταγγέλλονται πως είναι 

επισφαλείς για την υγεία εργαζομένων και εξυπηρετούμενων; 

11. Ποιος ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Νοσοκομείου; Έχει καταρτιστεί 

αυτόνομος προϋπολογισμός ή θα τροποποιηθεί εκείνος του ΚΥ; 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




