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Κύνηε Κανδαζε
ςεηικά με ηημ ποόζκληζη για ηξμ δημόζιξ απξλξγιζμό ζαπ τπ Αμαπληοτηή διξικηηή ζηξ
Γ.Ν-Κ.Τ Ικαοίαπ, ζαπ κξιμξπξιώ ηξ ενήπ μήμρμα πξρ θα ήθελα αμ δεμ δημιξρογεί ποόβλημα
ζηημ εκδήλτζη ζαπ μα αμαγμτζηεί.

Ανπηθά κα εθθνάζς ηεκ εθηίμεζε μμο ζημ πνόζςπμ ζαξ γηα ηεκ πνμζπάζεηα πμο
θαηαβάιαηε ζηα πνόκηα ηεξ παναμμκήξ ζημ κεζί κα ακηημεηςπίζεηε ηα πμιιά θαη
ζμβανά πνόβιεμα πμο απαζπμιμύκ ηηξ δμμέξ ογείαξ ζηεκ Ιθανία. Μπμνώ κα πς
ακεπηθύιαθηα όηη ε δηαδνμμή θαη ε ζηάζε ζαξ είκαη πανάδεηγμα δεμόζημο ιεηημονγμύ
θάηη πμο δεκ ζοκακηήζαμε ζημοξ πνμθάημπμοξ ζαξ δηαπνμκηθά.
Ωζηόζμ ε πνμκηθή ζηηγμή πμο γίκεηαη μ απμιμγηζμόξ ηεξ ζεηείαξ ζαξ θαη πανάιιειε
αλημπμίεζε αοηήξ ηεξ εθδήιςζεξ από ηεκ πμιίηηθε εγεζία ημο Τπμονγείμο Τγείαξ
θαη ηεκ θοβένκεζε ζοκμιηθόηενα ςξ πνμεθιμγηθή θηέζηα. Ακηηιαμβάκεζηε πηζηεύς
όηη εμπμδίδεη θάζε θαιμπνμαίνεημ πμιίηε ηεξ Ιθάνηαξ κα ζομμεηέπεη ζηεκ
ζεμενηκή εθδήιςζε. Μεηαβαιιόμεκμξ ζε πεηνμθνμηεηή ηεξ πμιηηηθήξ εγεζίαξ ημο
οπμονγείμο πμο έπεη ηεκ εοζύκε γηα ηεκ ογεημκμμηθή γύμκηα ηςκ δμμώκ ογείαξ ζηεκ
βόνεηα Ιθανία, θαη ηεκ έιιεηρε παηδηάηνςκ από ηεκ Ιθανία, πανά ηεκ επίμμκε
δηεθδίθεζε ηςκ ζοιιόγςκ γμκέςκ, ηςκ ζοκδηθάηςκ ημο κεζημύ θαη ημο δήμμο
Ιθανίαξ.
Γηα κα μεκ πανενμεκεοημύκ ηα ιεγόμεκα μαξ ημκίδμομε όηη ε ημπμζέηεζε Αλμκηθμύ
Σμμμγνάθμο ζημ κμζμθμμείμ ηεξ Ιθανηάξ θαη ε δνμμμιμγεμέκε δηαδηθαζία πμο
αθμνά ηεκ μμκάδα ηεπκεημύ κεθνμύ, απμηειμύκ ακαμθηζβήηεηα μηα ζεηηθή ελέιηλε
ζημκ ημμέα ημο ελμπιηζμμύ ηςκ ογεημκμμηθώκ δμμώκ ημο κεζημύ. Γθηημμύμε πςξ
είκαη μηα δηθαίςζε μένμοξ ηςκ δηεθδηθήζεςκ ημο Ιθανηώηηθμο ιαμύ πμο οιμπμηείηαη
από ηεκ ζεμενηκή θοβένκεζε.

Ωζηόζμ μ πνόκμξ θαη ηνόπμξ πμο εγθαηκηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ημο αλμκηθμύ
ημμμγνάθμο, πςνίξ ε πμιίηηθε εγεζία ημο οπμονγείμο θαη μη επμπηεοόμεκεξ
οπενεζίεξ ημο, κα έπμοκ ζηειεπώζεη θαη εθπαηδεύζεη με πνμζςπηθό ημ ζογθεθνημέκμ
ημήμα. Δεκ μπμνεί κα μεκ εθιοθζεί ςξ πνόθιεζε όηακ, ε Κοβένκεζε θόβμκηαξ
θμνδέιεξ ζε εγθαηαζηάζεηξ ηαηνηθώκ μεπακεμάηςκ πμο ήηακ ακαγθαία από πμιιά
πνόκηα, πνμζπαζεί κα δεμημονγήζεη εκηοπώζεηξ πνμεθιμγηθά ζημοξ θαημίθμοξ ηςκ
κεζηώκ μαξ.
Κιείκμκηαξ θνίκμομε ακαγθαίμ κα ζαξ οπεκζομίζμομε όηη μ δήμμξ Ιθανίαξ γηα αοηά
ηα ζέμαηα -και όςι -μόκμ έπεη εθθνάζεη ηεκ άπμρε ημο από ημ 2015, δηαηοπώκμκηαξ
ζογθεθνημέκε ζέζε ε μπμία μάιηζηα απμηειεί θαη μμόθςκε απόθαζε ημο δεμμηηθμύ
ζομβμύιημο (160-2015). Με ηεκ μπμία θαζμνίζηεθε ημ δηεθδηθεηηθό πιαίζημ
(παοαηίθεηαι ζε παοάοηημα) με ημ μπμίμ αγςκηδόμαζηε γηα κα δηαζθαιίζμομε ημ
δηθαίςμα ηςκ ζομπαηνηςηώκ μαξ ζε ογεημκμμηθέξ οπενεζίεξ θαη οπμδμμέξ πμο κα
θαιύπημοκ ηεξ ζύγπνμκεξ ακάγθεξ μαξ.
Πνόηαζε πμο ακ θαη θμηκμπμηήζεθε μέπνη ζήμενα ηνεηξ ημοιάπηζημκ θμνέξ ζηεκ
πμιίηηθε εγεζία ημο οπμονγείμο (κιμηηξπξιήζειπ ζηξ ρπξρογείξ Τγειάπ 11/12/2015 &
18/11/2016 και ηημ άμξινη ηξρ 2017). Δοζηοπώξ βειηίςζε ζηεκ οθηζηαμέκε θαηάζηαζε
(κροίτπ ζε όηι αθξοά ηξ έμσρςξ δρμαμικό) δεκ έπεη μέπνη ζήμενα πανμοζηαζηεί ζηηξ
δεμμζηέξ δμμέξ ογεηάξ ημο κεζημύ, ακμίγμκηαξ θαη με αοηό ημκ ηνόπμ ημκ δνόμμ
ζημοξ επηπεηνεμαηίεξ πμο δνμοκ ζημκ πώνμ ηεξ ογεηάξ.
Κύνηε Κανδαζε εοπανηζηώ γηα ηεκ πμιύ θαιή ζοκενγαζία αοηώκ ηςκ εηώκ, γηα ηεκ
ζεηηθή ζομβμιή ζαξ ζηεκ ακάδεηλε ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο απαζπμιμύκ ηηξ δμμέξ
ογείαξ ζηεκ Ιθανία, θαη ζαξ εύπμμαη κα ζοκεπίζεηε θαη ηα επόμεκα πνόκηα ηεκ
πνμζπάζεηα ζαξ με ηεκ ίδηα ζμβανόηεηα από όπμηα ζέζε οπενεηήζεηε ηεκ δεμόζηα
δημίθεζε.
Με εθηίμεζε

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΒΟΡΓΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑ

Η Θέζε ημο Δήμμο Ιθανίαξ γηα ηα πνμβιήμαηα ογείαξ
Όιε ε ιμγηθή μαξ πενηγνάθεηαη με ηε θνάζε:




















«Απμθιεηζηηθά δεμόζημ-δςνεάκ ζύζηεμα Υγείαξ θαη Πνόκμηαξ γηα όιμοξ, πςνίξ
Όνμοξ θαη πνμϋπμζέζεηξ, όιεξ ηηξ μένεξ θαη όιεξ ηηξ ώνεξ ημο πνόκμο.
Καμία επηπεηνεμαηηθή δνάζε ζημ πώνμ ηεξ Υγείαξ».
Πιήνε θαη επανθή πνεμαημδόηεζε όιςκ ηςκ δεμόζηςκ μμκάδςκ Υγείαξ -Πνόκμηαξ
θαη ηςκ αζθαιηζηηθώκ ηαμείςκ από ημκ θναηηθό πνμϋπμιμγηζμό.
Απαηημύμε κα θαηανγεζεί θάζε είδμοξ πιενςμή από ημοξ αζζεκείξ πμο
πνμζένπμκηαη, γηα ελεηάζεηξ ζηα ενγαζηήνηα ημο κμζμθμμείμο ή θαη γηα ακαγθαίεξ
ζεναπείεξ, επεμβάζεηξ, κμζειεία είηε είκαη αζθαιηζμέκμη είηε ακαζθάιηζημη, Έιιεκεξ
ή μεηακάζηεξ.
Μαδηθέξ πνμζιήρεηξ μόκημμο & πιήνμοξ θαη απμθιεηζηηθήξ απαζπόιεζεξ
επηζηεμμκηθμύ θαη ογεημκμμηθμύ πνμζςπηθμύ. Μμκημμπμίεζε όιςκ ηςκ ζομβαζημύπςκ.
Δηεθδηθμύμε ηεκ ζομβμιή ηςκ ζοκανμμδίςκ οπμονγείςκ, ζε ηνεηξ θαζμνηζηηθμύξ ημμείξ
γηα ηεκ δοκαηόηεηα ιεηημονγίαξ ημο Γενμθμμείμο από ημκ Δήμμ Ιθανίαξ.
1) ημ ζεζμηθό πιαίζημ ιεηημονγίαξ, 2) ηεκ δοκαηόηεηα πνόζιερεξ πνμζςπηθμύ,
3) ηεκ μηθμκμμηθή ζομβμιή ημο θνάημοξ ζημ όιμ εγπείνεμα.
Δεκ εθεζοπάδμομε θαη ζα ακηηδνάζμομε άμεζα ζε θάζε κέα πνμζπάζεηα
ζογπώκεοζεξ ηςκ Νμζμθμμείςκ Ιθανίαξ θαη Σάμμο.
Να ζθναγηζημύκ ηα βηβιηάνηα όιςκ ηςκ ακαζθάιηζηςκ, κα θαιοθζμύκ όιμη μη
ενγαδόμεκμη ζηα πνμγνάμμαηα μαζεηείαξ ή πναθηηθήξ άζθεζεξ.
Πιαίζημ αηηεμάηςκ γηα Ιθανία
Γηα ημ Νμζμθμμείμ κα οπάνπμοκ:
Όιεξ μη ακαγθαίεξ θιηκηθέξ (παθξλξγική, ςειοξρογική, παιδιαηοική, γρμαικξλξγική, καοδιξλξγική)
με ηηξ απαηημύμεκεξ εηδηθόηεηεξ γηαηνώκ.
Όιεξ μη ακαγθαίεξ ηαηνηθέξ εηδηθόηεηεξ πμο ιείπμοκ (ξθθαλμίαηοξπ, μεροξλόγξπ, ξροξλόγξπ,
σρςίαηοξπ, εμδξκοιμξλόγξπ). Άμεζε ακάγθε ε θάιορε ηεξ ζέζεξ ημο Ακαηζζεζημιόγμο, επίζεξ
απαηηείηαη όιεξ μη εηδηθόηεηεξ κα γίκμοκ ημοιάπηζημκ δηπιέξ με αηπμή αοηέξ ημο θανδημιόγμο,
γοκαηθμιόγμο, παηδίαηνμο, ΩΡΛ.
Νμζειεοηηθό, πανασαηνηθό θαη βμεζεηηθό πνμζςπηθό ζύμθςκα με ηηξ ακάγθεξ.
Όιμ ημ πνμζςπηθό (ιαηοικό, μξζηλερηικό, παοαυαηοικό και βξηθηηικό) κα είκαη μόκημμ, πιήνμοξ
θαη απμθιεηζηηθήξ απαζπόιεζεξ.
Μμκάδα ηεπκεημύ Νεθνμύ
ηαζμόξ Αημμδμζίαξ.
Μμκάδα αολεμέκεξ θνμκηίδαξ.
Όιε ε απαναίηεηε ενγαζηενηαθή θάιορε θαη μ απαναίηεημξ θαη ζύγπνμκμξ ηεπκμιμγηθόξ
ελμπιηζμόξ.

 Όιε ε ακαγθαία οπμδμμή γηα ακζνώπηκεξ ζοκζήθεξ πενίζαιρεξ.
 Σμήμα επεηγόκηςκ πενηζηαηηθώκ πμο κα ιεηημονγεί αοημδύκαμα όιμ ημ 24ςνμ.
 ύκδεζε ημο Νμζμθμμείμο με ηα Κ.Τ.
Γηα ηα Κέκηνα Τγείαξ κα οπάνπμοκ:
 Έκα Κ.Τ. ζε θάζε Δεμμηηθή εκόηεηα ηεξ επανπίαξ μαξ, πμο κα θαιύπηεη πιήνςξ ηεκ
Πνςημβάζμηα Φνμκηίδα Τγείαξ. (Δηλαδή: αμαβάθμιζη ηξρ Π.Ι ζηιπ Ράςεπ ζε Κ.Τ, βεληίτζη ηξρ
ενξπλιζμξύ, αζθεμξθόοξ. Πλήοηπ ζηελέςτζη ηξρ Κ.Τ. ζηξμ Εύδηλξ ηξρλάςιζηξμ ζύμθτμα με ηξμ
καμξμιζμό λειηξρογίαπ ηξρ).
 Ειδικά για ηιπ Ράςεπ άμεζη ποόζληση γεμικξύ παθξλόγξρ και μξζηλερηικξύ ποξζτπικξύ ζηξ
Πεοιθεοειακό Ιαηοείξ.
 ύκδεζε ηςκ Κ.Τ. με ημοξ πώνμοξ θαημηθίαξ, ενγαζίαξ, εθπαίδεοζεξ, άζιεζεξ θαη ροπαγςγίαξ.
(Γιαηοξί εογαζίαπ, ζςξλίαηοξι, αθλίαηοξι).
 Οηθμγεκεηαθμί γηαηνμί θαη παηδίαηνμη πιήνμοξ θαη απμθιεηζηηθήξ απαζπόιεζεξ ζημ Κ.Τ (πξρ θα
παοακξλξρθξύμ όλα ηα μέλη ηηπ ξικξγέμειαπ).
 Τπενεζίεξ πνόιερεξ, ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ.
 Γπηδεμημιμγηθέξ μειέηεξ θαζώξ θαη μειέηεξ γηα ηε κμζενόηεηα πμο μθείιμκηαη ζε ημπηθμύξ
κμζμγόκμοξ πανάγμκηεξ.
 Γηδηθεομέκμη γηαηνμί γηα όζμοξ αζζεκείξ θάκμοκ πνήζε ηςκ ηαμαηηθώκ ιμοηνώκ.
 Πενηθενεηαθά Ιαηνεία, πανανηήμαηα ηςκ Κ.Τ, ζηειεπςμέκα ζύμθςκα με ηηξ ακάγθεξ.
 Ιδηαίηενα ζημ αγνμηηθό ηαηνείμ Κανθηκαγνίμο θαη ιόγς θαηάζηαζεξ μδηθμύ δηθηύμο θαη μεγάιεξ
απόζηαζεξ από ηα Κ.Τ. κα οπάνπεη θαη εηδηθεομέκμξ γηαηνόξ, κμζειεύηνηα θαη κα ζηαζμεύεη
αζζεκμθόνμ.
Γηα ημ ΓΚΑΒ:
 Να μιμθιενςζεί ε ακάπηολε ημο δεμόζημο ζοζηήμαημξ επείγμοζαξ βμήζεηαξ έηζη πμο κα θαιύπηεη
θάζε επείγμκ πενηζηαηηθό.
Πνόκμηα:
 Να μνγακςζεί ηδηαίηενε θνμκηίδα με ογεημκμμηθέξ θαη θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ γηα ηα άημμα με
εηδηθέξ ακάγθεξ θαη ηηξ μηθμγέκεηεξ ημοξ, ημοξ ειηθηςμέκμοξ, ημοξ πνόκηα πάζπμκηεξ θαη ημοξ
κεθνμπαζείξ.
 Δεμόζημ θαη δςνεάκ πνόγναμμα ΒΟΗΘΓΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ γηα όιμοξ (ςτοίπ πλαθόμ εναιοέζειπ
και πεοικξπέπ), με μόκημμ πνμζςπηθό.
 Γενμθμμείμ δεμόζημ πμο ζα ιεηημονγεί δςνεάκ, θαη ζα ελαζθαιίδεη ηεκ αλημπνεπή δηαβίςζε ηςκ
ειηθηςμέκςκ θαη ακζνώπηκεξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ γηα ημοξ ενγαδόμεκμοξ.
 Δςνεάκ μεηαθίκεζε ηςκ αζζεκώκ θαη ηςκ ζοκμδώκ ημοξ.
Πνόιερε:
 Οοζηαζηηθά μέηνα πνμζηαζίαξ ηεξ δεμόζηαξ ογείαξ πμο κα ζοκδέμκηαη με όιεξ ηηξ βαζμίδεξ ημο
δεμόζημο ζοζηήμαημξ Τγείαξ θαη κα πανέπμκηαη δςνεάκ.
 Να ημπμζεηεζμύκ άμεζα γηαηνμί ζε όια ηα πιμία με εοζύκε ημο θνάημοξ.
 οζηεμαηηθμί εμβμιηαζμμί με εοζύκε ημο θνάημοξ γηα όια ηα παηδηά.
 Πνμιεπηηθέξ γοκαηθμιμγηθέξ ελεηάζεηξ γηα όιεξ ηηξ γοκαίθεξ.
 Γπακαθμνά γηα όιεξ ηηξ γοκαίθεξ ακελαηνέηςξ ημο επηδόμαημξ ημθεημύ.
Σξ πλαίζιξ διεκδικήζετμ για ηα θέμαηα ργείαπ καθξοίζηηκε με ηημ 160/2015
ξμόθτμη απόθαζη ηξρ δημξηικξύ ζρμβξύλιξρ Ικαοίαπ

ΔΗΜΟΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

