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ΤΚΔΧΗ ΜΔ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
 
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ, ρσμμεςείυε ρε εσοεία ρύρκεφη 
τξοέχμ ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ με ςξμ Υπξσογό Υγείαπ και Κξιμχμικήπ 
Αλληλεγγύηπ, κ. Αμδοέα Λξμβέοδξ, με αμςικείμεμξ ςημ ποόρταςη απόταρη 
για ςιπ μξμάδεπ σγείαπ και ρσγκεκοιμέμα ςημ σπξβάθμιρη ςξσ Μπξδξράκειξσ 
Νξρξκξμείξσ Πςξλεμαΐδαπ.  
Σςη ρύρκεφη εκποόρχπξι ςξσ ιαςοικξύ ποξρχπικξύ ςξσ μξρξκξμείξσ 
ενήγηραμ ςημ αοςιόςηςα ςξσ Μπξδξράκειξσ από άπξφηπ σπξδξμώμ, 
ενξπλιρμξύ και ποξρχπικξύ, εμώ η Δήμαουξπ Δξοδαίαπ, κ. Παοαρκεσή 
Βοσζίδξσ, ενήγηρε ςευμξκοαςικά ςη ρημαμςικόςηςα ςξσ μξρξκξμείξσ και 
έδεινε με πειρςικόςαςξ ςοόπξ ςημ αμαγκαιόςηςα αμαβάθμιρήπ ςξσ, καθώπ 
μπξοεί μα ενσπηοεςήρει όλη ςημ Πεοιτέοεια Δσςικήπ Μακεδξμίαπ. 
Ο κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ, μιλώμςαπ με ςημ ιδιόςηςα ςόρξ ςξσ Δημάουξσ 
Αμσμςαίξσ, όρξ και ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ, 
ρσμέδερε ςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ με ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ παοαγχγήπ εμέογειαπ 
ςηπ ΔΔΗ, πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη λειςξσογία ςχμ ξοσυείχμ λιγμίςη, αλλά και 
ςχμ εογξρςαρίχμ παοαγχγήπ εμέογειαπ. Δνήγηρε ρςξμ κ. Υπξσογό όςι η 
σγεία ςχμ καςξίκχμ ςηπ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ και ρσγκεκοιμέμα ςξσ άνξμα 
Κξζάμη – Πςξλεμαΐδα – Αμύμςαιξ – Φλώοιμα επιβαούμεςαι εδώ και δεκαεςίεπ 
από ςη λειςξσογία ςηπ παοαγχγήπ εμέογειαπ. Οσριαρςικά ποόκειςαι για μία 
πεοιξυή πξσ έυει ρσμβάλει ςα μέγιρςα ρςημ αμάπςσνη ςηπ υώοαπ, 
ποξρτέοξμςαπ άτθξμη και τθημή εμέογεια και ρε αμςάλλαγμα μέυοι ρήμεοα 
δέυεςαι όυι μόμξ ςημ σπξαμάπςσνη και ςα σφηλά πξρξρςά αμεογίαπ, αλλά 
και ςημ σπξβάθμιρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ςηπ πξιόςηςαπ ζχήπ και 
ρσμακόλξσθα ςηπ σγείαπ ςχμ καςξίκχμ. Η επιβάοσμρη ςηπ σγείαπ ςχμ 
καςξίκχμ από ςη λειςξσογία ξοσυείχμ και εογξρςαρίχμ παοαγχγήπ 
εμέογειαπ, ρύμτχμα με ςξμ κ. Ιχρητίδη, είμαι καθημεοιμή και ιδιαίςεοα 
έμςξμη. Για ςξ λόγξ ασςό δεμ είμαι δσμαςό μα εταομόζξμςαι ξοιζόμςιεπ 
λύρειπ ρςξμ άνξμα ςξσ λιγμιςικξύ πεδίξσ ςηπ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ και είμαι 
αμεπίςοεπςξ μα μιλάμε για σπξβάθμιρη ςχμ μξμάδχμ σγείαπ ςηπ πεοιξυήπ. 
Υπάουξσμ ρημαμςικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ πξσ η Πξλιςεία ποέπει μα λάβει σπόφη. 
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ ποξειδξπξίηρε ςξμ κ. Υπξσογό όςι η ςξπική κξιμχμία 
είμαι ρε αμαβοαρμό και απαιςεί ςα ασςξμόηςα, δηλαδή ςημ παοξυή σφηλώμ 
ποξδιαγοατώμ σπηοεριώμ σγείαπ ρε έμαμ ςόπξ πξσ η ίδια η κοαςική 
λειςξσογία έυει επιβαούμει ςημ σγεία ςχμ καςξίκχμ. Δπέμεμε ιδιαίςεοα ρςημ 
επιβάοσμρη ςηπ σγείαπ ςχμ καςξίκχμ λόγχ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ μξμάδχμ 
παοαγχγήπ εμέογειαπ και επερήμαμε όςι δεμ σπάουει κάπξια ρςαςιρςική 
έοεσμα - εάμ σπάουει δεμ έυει δημξριεσςεί και ασςό είμαι ιδιαίςεοα 
αμηρσυηςικό - πξσ μα ρσγκοίμει ςξ επίπεδξ σγείαπ ςχμ καςξίκχμ ςξσ 
λιγμιςικξύ πεδίξσ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ με ασςή ςξσ σπόλξιπξσ πληθσρμξύ 
ςηπ υώοαπ, για μα εμημεοχθεί η ςξπική κξιμχμία και μα έυει ρσγκοιςικά 



ρςξιυεία. Τόμιρε όςι είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικό μα δικαιχθεί ςξ αίςημα ςηπ 
ςξπικήπ κξιμχμίαπ για αμαβάθμιρη ςχμ σπξδξμώμ και σπηοεριώμ σγείαπ, 
ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθξύμ αμςιδοάρειπ, γιαςί εάμ νεκιμήρξσμ θα 
δημιξσογήρξσμ ρημαμςικά ποξβλήμαςα ρςημ ςοξτξδξρία ςηπ υώοαπ με 
ηλεκςοική εμέογεια.  
Τέλξπ, ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ αματέοθηκε ρςξ ΚΑΦΚΑ Αμσμςαίξσ, για ςξ 
ξπξίξ θα απξρςείλει σπόμμημα ρςξμ Υπξσογό, ρςη βάρη ςηπ απόταρηπ ςξσ 
Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ για ςξμ σγειξμξμικό υάοςη ςηπ υώοαπ. 
 

 
Γοατείξ Τύπξσ 

Δήμξσ Αμσμςαίξσ 
 
 
Δπιρσμάπςεςαι ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ απόταρηπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ για ςξμ σγειξμξμικό 
υάοςη ςηπ υώοαπ. 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΥΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΑΡΣΗ ΣΗ ΦΩΡΑ 

 
Η ποόρταςη απόταρη ςξσ Υπξσογξύ Υγείαπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγύηπ 
ρυεςικά με ςιπ ρσγυχμεύρειπ ςχμ διξικήρεχμ ςχμ μξμάδχμ σγείαπ πέοα από 
ςη τιλξρξτία ςξσ μόμξσ για ενξικξμόμηρη πόοχμ, έυει άμερεπ επιπςώρειπ 
ρςιπ μξμάδεπ σγείαπ ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ. 
Θεςικό είμαι ςξ γεγξμόπ ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ αμεναοςηρίαπ ςξσ Νξρξκξμείξσ 
Φλώοιμαπ, πξσ είμαι ςξ μξμαδικό Νξρξκξμείξ ςξσ Νξμξύ, απαιςείςαι όμχπ η 
αμαβάθμιρη ςχμ σπηοεριώμ σγείαπ πξσ παοέυει ρςξσπ καςξίκξσπ ςξσ μξμξύ 
Φλώοιμαπ. 
Θεχοξύμε όμχπ άρςξυη ςημ επιλξγή ςηπ ξσριαρςικήπ σπξβάθμιρηπ ςξσ 
Μπξδξράκειξσ Νξρξκξμείξσ Πςξλεμαΐδαπ, μίαπ ρύγυοξμηπ μξμάδαπ σγείαπ 
πξσ ενσπηοεςεί άμερα ςξσπ καςξίκξσπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ και 
θα μπξοξύρε μα διαδοαμαςίρει ςξ οόλξ ςξσ Πεοιτεοειακξύ Νξρξκξμείξσ  
Τοιςξβάθμιαπ Πεοίθαλφηπ, όυι μόμξ λόγχ ςηπ γεχγοατικήπ ςξσ θέρηπ, αλλά 
και λόγχ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και ςηπ σπξδξμήπ ρε ενξπλιρμό και 
ρςελευιακό δσμαμικό. 
Δίμαρςε η μόμη διξικηςική πεοιτέοεια πξσ ρςεοξύμεθα ςοιςξβάθμια 
πεοίθαλφη. 
Θεχοξύμε όςι η διαςήοηρη ιρξοοξπιώμ ρςξ πλαίριξ ςξπικιρςικώμ 
αμςιλήφεχμ δεμ αομόζει ρςξμ ςξμέα ςηπ Υγείαπ, όπξσ μξμαδικόπ γμώμξμαπ 
ποέπει μα είμαι η βελςίχρη ςχμ σπηοεριώμ σγείαπ ποξπ ςξσπ δξκιμαζόμεμξσπ 
Έλλημεπ πξλίςεπ, η ρςήοινη ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηπ δημόριαπ σγείαπ με 
ενξοθξλξγιρμό ρςημ λειςξσογία ςχμ Νξρξκξμείχμ και όυι  επιλξγέπ πξσ 
δημιξσογξύμ   αομηςικέπ ενελίνειπ ρςξμ δημόριξ υαοακςήοα ςηπ Υγείαπ. 
Δναιοεςικά αομηςική θεχοξύμε όςι είμαι η διξικηςική εμρχμάςχρη ςξσ 
ΚΑΦΚΑ Αμσμςαίξσ ρςξ Νξρξκξμείξ Φλώοιμαπ, καθώπ με ςημ ενέλινη ασςή 
πιρςεύξσμε όςι ςξ ΚΑΦΚΑ σπξβαθμίζεςαι χπ μξμάδα σγείαπ. Λόγχ ςξσ 
ιδιαίςεοξσ υαοακςήοα ςξσ ΚΑΦΚΑ και ςχμ ενειδικεσμέμχμ σπηοεριώμ πξσ 
ποξρτέοει η καλύςεοη λύρη θα ήςαμ : 

1. Να παοαμείμει αμενάοςηςη μξμάδα. 



2. Να εμςαυθεί ρςξ ΔΣΥ. 
Φσρικά, ςξ ΚΑΦΚΑ θα ρσμευίρει μα ποξρτέοει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ρςιπ 
ιδιαίςεοα εσαίρθηςεπ ξμάδεπ αρθεμώμ ρςιπ ξπξίεπ αματέοεςαι, αλλά η 
διξικηςική ςξσ ενάοςηρη και η μη έμςανη ςξσ ρςξ Δ.Σ.Υ. είμαι πξλύ πιθαμό 
όςι θα σπξβαθμίρει όυι μόμξ ςξ οόλξ αλλά και ςξ επίπεδξ ςχμ παοευόμεμχμ 
σπηοεριώμ.  
 

 


