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ΘΕΜΑ : «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ» 

 

Σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΣΤΑΘΜΟΣ» της νήσου Κω, της 21ης /3/2015, 

που αφορά στο θέµα µε τίτλο «Καιρός να αντιδράσουµε, έχει παρατραβήξει η ξεφτίλα», 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

1. Εις το τέλος του δηµοσιεύµατος η σηµείωση «∆υστυχώς δεν καταφέραµε να βρούµε 

τον κ. Παπαρούπα, έτσι ώστε να έχουµε και τη δική του θέση», κανένα δεν πείθει ότι 

έγινε έστω και η παραµικρή προσπάθεια από µέρους της εφηµερίδας για εξεύρεση  

του συγκεκριµένου ατόµου. 

2. Στη φράση «…ευθύνες στον παραιτηθέντα ∆ιοικητή επιρρίπτει ο Υποδιοικητής Χ. 

Πλάτσης…» αναφέρει αναληθώς ότι ο από 12-2-2015, ότε και έληξε η σύµβασή του, 

κ. Πλάτσης µέχρι και 27-3-2015 (απόφαση διορισµού ΦΕΚ176/27-3-2015 τ.ΥΟ∆∆), 

ουδεµία θέση κατείχε στη ∆ιοίκηση της Υ.ΠΕ. και κατ’ ουδένα τρόπο νοµιµοποιείτο 

να φέρει τον τίτλο του Υποδιοικητή και µε αυτήν να προβαίνει σε δηλώσεις. 

Άρα την 21η-3-2015 που σας έδωσε συνέντευξη, την έδωσε ως απλός πολίτης ή ως 

πρώην Υποδιοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. 

3. Η προσπάθεια επίρριψης ευθυνών για καθυστέρηση και ολιγωρία της ∆ιοίκησης της 

Υ.ΠΕ. ως προς την επιχορήγηση του Νοσοκοµείου της Κω για την επισκευή του 

αξονικού τοµογράφου είναι τουλάχιστον άστοχος έως συκοφαντική και αυτό διότι 

την 31η -1-2015 µας ζητείται από το Νοσοκοµείο της Κω να διερευνήσουµε: 

 

α. Εάν το κόστος βλάβης-αµοιβής της βλάβης είναι παραδεκτό 

β. Εάν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης ανταλλακτικών για τον αξονικό τοµογράφο από 

άλλο νοσοκοµείο της ΥΠΕ 

γ. Να διερευνηθεί η δυνατότητα επιχορήγησης της δαπάνης για την επισκευή από τη 

2η Υ.ΠΕ. 

 

         Σε δεύτερο έγγραφο από 3-2-2015 του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του νοσοκοµείου Κω, 

αιτείται τη δυνατότητα επιχορήγησης από τη 2η Υ.ΠΕ. του ποσού των 72.000€ + ΦΠΑ, διότι 

δε δύναται να προβεί στην αποπληρωµή της δαπάνης από τον προϋπολογισµό του. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία και προσωπική συνεννόηση του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του 

Νοσοκοµείου Κω µε τον ∆ιοικητή της 2ης ΥΠΕ αλλά και µε τη ∆ιευθύντρια Οικονοµικού, 

αποστέλλεται από το νοσοκοµείο µε ηµεροµηνία 13-2-2015 τελικό αίτηµα επιχορήγησης του 

νοσοκοµείου για κάλυψη της δαπάνης αντικατάστασης λυχνίας του αξονικού τοµογράφου µε 

το ποσό των 61.000€ . Το ποσό αυτό εγκρίνεται µε απόφαση της Υ.ΠΕ. την 16η/2/2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε επιχορήγηση για να γίνει αποδεκτή από τις οικονοµικές 

υπηρεσίες του νοσοκοµείου και να καταστεί νόµιµη, χρήζει τροποποίησης του 

προϋπολογισµού του νοσοκοµείου (είτε πρόκειται για ποσό 1 λεπτού είτε πρόκειται για ποσό 

1 εκατοµµυρίου ευρώ). Άλλος τρόπος αποδοχής της επιχορηγήσεως δεν υπάρχει. 

Άρα ο ισχυρισµός ότι η µη καταβολή του αρχικού ποσού των 79.000€ ή 85.000€ ή του 

τελικού ποσού των 61.500€, χρήζει αποδοχής από το νοσοκοµείο και της αντιστοίχου 

τροποποιήσεως του προϋπολογισµού, που θα τύχει έγκρισης από τον Υπουργό και τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, δεν ευσταθεί, όπως και η περιφρούρηση  του 

δηµοσίου χρήµατος που είµαι υποχρεωµένος να εφαρµόζω τόσο εκ της θέσεώς µου, όσο και 

εκ καθήκοντος και ηθικής υποχρεώσεως, δεν µπορεί να θεωρηθεί από κανένα ως 

καθυστέρηση της εντολής για χορηγεία. 

Είναι αληθές, για λόγους που δεν αφορούν τη 2η ∆.Υ.ΠΕ. κι εµένα προσωπικά, ότι υπήρξε 

µεγάλη καθυστέρηση έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισµού του συγκεκριµένου 

νοσοκοµείου, ο οποίος απεστάλη ολοκληρωµένος από την υπηρεσία στις 24-2-2015 και 

εγκρίθηκε από το Υπουργείο στις 27-3-2015. Πέραν της εγκρίσεως της χορηγείας, σε ουδεµία 

άλλη ενέργεια εµπλέκεται η ΥΠΕ, ούτε ζητήθηκαν έστω και καθ’ υπέρβαση να συνδράµει σε 

άλλο τι από την ταχύτερη επαναλειτουργία του αξονικού τοµογράφου. 

 

4. Ουδέν αίτηµα επιχορήγησης για επισκευή κλιβάνου έχει τεθεί από το Νοσοκοµείο της 

Κω προς την ΥΠΕ. Αυτό είναι λογικό διότι τα νοσοκοµεία έχουν ανεξάρτητο 

προϋπολογισµό. Απευθύνονται για ενίσχυση από την ΥΠΕ για δαπάνες που έχουν 

υπερβεί τη δυνατότητα των αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού τους. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η επισκευή του κλιβάνου εµπίπτει στη συνηθισµένη 

διαδικασία επισκευής βλαβών συσκευών του νοσοκοµείου. 

 

       ∆ιερωτώµαι λοιπόν πως εγνώριζε και υπό ποίαν ιδιότητα, αφού έχει λήξει η θητεία του 

από 12-2—2015, ο τέως Υποδιοικητής κ. Πλάτσης, µία βλάβη που έλαβε χώρα στις 17-2-

2015 και αφού ενηµερώθηκε, ποιόν ενηµέρωσε και µε ποια ιδιότητα, ότι υπάρχει βλάβη και 

µάλιστα τέτοια, που να καθιστά δυσλειτουργικό το νοσοκοµείο, διότι ως ∆ιοικητής δεν 

ενηµερώθηκα σχετικά, αλλά ούτε και Υπηρεσία. Αντιθέτως ενηµερώθηκαν οι Εφηµερίδες. 

       Η προσπάθεια παραπληροφόρησης και κατασυκοφάντησης του έργου της 2ης Υ.ΠΕ είναι 

γνωστή από την αρχή της ανάληψης της θητείας µου. Με δήθεν τυχαία έγγραφα που διέρρεαν 

π.χ. περί περικοπής επιδοτήσεων των νοσοκοµείων από το ΚΕΣΥΠΕ µε ευθύνη του ∆ιοικητή, 

µε δήθεν απολύσεις ιατρών του ΠΕ∆Υ, που παραπληροφόρησαν ότι είχαν δικαστικές 

αποφάσεις, ενώ δεν τις έχουν προσκοµίσει ακόµη, µε δήθεν ευνοϊκή τοποθέτηση 

εξωσωµατιστή σε άλλο νοσοκοµείο, από το νοσοκοµείο όπου δήθεν υπήρχε η οργανική του 

θέση, αλλά ποτέ δεν υπηρέτησε ο συγκεκριµένος υπάλληλος, µε παραπληροφόρηση δήθεν 

ευνοϊκής συµβάσεως για τη Μονάδα Υγείας Αγίας Σοφίας, όπου η συναφθείσα σύµβαση 

προέβλεπε µείωση του ενοικίου από 18.500€ σε 13.500€ , µε δήθεν Ε∆Ε κατά ιατρού του 

Νοσοκοµείου Νίκαιας, ο οποίος αρνείται µέχρι σήµερα να εξηγήσει ποιες είναι οι «εφιαλτικές 

εφηµερίες» κ.λ.π. Τα προαναφερόµενα είναι γνωστά και στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Υγείας. 

        Εν κατακλείδι, ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί για το έργο της 2ης 

∆.Υ.ΠΕ. από την ιστοσελίδα αυτής,  www.2dype.gr .  
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