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«Καµπανάκι» από τον Μπακογιάννη στην συνάντησή του µε τον Υπουργό Υγείας 
 
Με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό συναντήθηκε σήμερα στην Χαλκίδα ο Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας 

του Υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός, ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, Φάνης Σπανός, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρης Αργύρης, ο κ.Μπακογιάννης, 

ενημέρωσε τον Υπουργό, τόσο για τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Στερεά Ελλάδα στον 

τομέα της Υγείας, όσο και για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια για να συμβάλλει 

στην επίλυσή τους.  

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την στήριξη 

του τομέα  Υγείας και αναπτύσσονται πέρα από τον τομέα ευθύνης της Περιφέρειας, όπως η 

οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής σε νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας 

αλλά και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την στελέχωση τους. Παράλληλα, ενημέρωσε τον 

υπουργό για την εξέλιξη των έργων του νοσοκομείου Χαλκίδας και ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής, όπως είναι οι ελλείψεις 

υλικών, η υποστελέχωση αλλά και οι ελλείψεις των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.  Τέλος, ο Περιφερειάρχης 

ευχαρίστησε τον Υπουργό, ο οποίος ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ενέταξε το ποσό των 2 εκ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την αναβάθμιση του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.  

«Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορέσαμε να συζητήσουμε με τον υπουργό για όλα τα θέματα που 

αφορούν στην Υγεία στην Στερεά Ελλάδα αλλά πρέπει να περάσουμε από το στάδιο της συζήτησης, 

στην πράξη. Δεν έχουμε χρόνο. Η κατάσταση είναι οριακή και χρειάζονται άμεσες λύσεις. Από την δική 

μας πλευρά, γίνεται μία υπερπροσπάθεια να καλύψουμε ανάγκες των νοσοκομείων χωρίς να έχουμε 

καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα. Ωστόσο, πρέπει να δοθούν λύσεις και από το κεντρικό κράτος. 

Καθημερινά αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα στην Υγεία και παλεύουμε για να βοηθήσουμε 

όπου μπορούμε. Δεν αρκούν, όμως, μόνο οι δικές μας πρωτοβουλίες αν το κράτος δεν αναλάβει τις 

ευθύνες του και αν δεν ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας» δήλωσε ο κ.Μπακογιάννης, αμέσως μετά τη 

συνάντησή του με τον κ. Ξανθό. 

 


