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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Κώστα Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  

µε τον Υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη 

Το πρωί της προηγούµενης Παρασκευής 19 ∆εκεµβρίου 2014, ο Περιφερειάρχης 

Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης συναντήθηκε µε τον Υπουργό Υγείας, Μάκη 

Βορίδη. Τον κ. Μπακογιάννη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης, αρµόδιος για θέµατα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωνσταντίνος Μπακοµήτρος και ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος, Γιάννης Περγαντάς.    

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους, ο κ. Μπακογιάννης ενηµέρωσε εκτενώς τον 

Υπουργό για όλα τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 

επίπεδο υπηρεσιών υγείας. Τόνισε δε τις ιδιαιτερότητες των περιοχών της Στερεάς 

Ελλάδας και τις µεγάλες ανάγκες που εντοπίζονται τόσο στα κεντρικά νοσοκοµεία όσο 

και στα αγροτικά ιατρεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας.  

Συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για την αδυναµία στελέχωσης των 

αγροτικών ιατρείων αλλά και των νοσοκοµείων από ειδικευόµενους γιατρούς, 

επισηµαίνοντας την αναγκαιότητα αλλαγής του νοµικού πλαισίου που αφορά στην 

παροχή κινήτρων στους υπηρετώντες αγροτικούς και ειδικευόµενους γιατρούς.  

Ακόµη, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε αναλυτικά όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν σε 

ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, υποδοµές και εξοπλισµό και στις πέντε 

Περιφερειακές Ενότητες, σύµφωνα µε στοιχεία που του παρείχαν οι αρµόδιες κατά 

τόπου υπηρεσίες.    

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίµα µε τον Υπουργό να δεσµεύετε 

να απαντήσει γραπτώς στα θέµατα που θίχτηκαν από την αντιπροσωπεία της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειµένου να επιλυθούν τα µείζονα αυτά ζητήµατα 

που σχετίζονται µε τον κρίσιµο τοµέα της υγείας σε µία τόσο διευρυµένη και 

γεωγραφικά ετερόκλιτη περιοχή.   

Ο Κώστας Μπακογιάννης, µετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο, προέβη στην εξής 

δήλωση: «Το δικαίωµα στην περίθαλψη είναι αναφαίρετο και θα συνεχίσουµε να το 

διεκδικούµε µε κάθε µέσο και προς κάθε κατεύθυνση, ασυµβίβαστα και 

αδιαπραγµάτευτα. Οι πολίτες σε κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας πρέπει να νιώθουν 

ασφαλείς. Η στελέχωση των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας αποτελούν για 

εµάς θέµατα υψίστης σηµασίας, τα οποία ως Περιφερειακή Αρχή οφείλουµε να τα 

καταγράφουµε και να τα επισηµαίνουµε στους αρµόδιους. Το γεγονός ότι το εν λόγω 

ζήτηµα δεν άπτεται των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας, δε σηµαίνει ότι δε µας 



αφορά όλους και ότι εµείς από την πλευρά µας θα πάψουµε να διεκδικούµε τα 

αυτονόητα». 


