
 

 

 Thursday, 
29/01/09 

 

  

  

ΤΟΠΙΚΑ 

Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: 15/01/09 

Σπατάλες στα Νοσοκομεία 

Ευθύνες 
στα 
ασφαλιστι
κά 

ταμεία 
και στο 
Υπουργεί

ο 
Απασχόλ

ησης 
για τα 

χρέη 
των ιδρυμάτων  
Στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στο 
υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας απέδωσε τις ευθύνες για τα 
τεράστια χρέη των νοσοκομείων ο τέως 
υφυπουργός Υγείας  
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θανάσης 
Γιαννόπουλος, ο οποίος βρέθηκε χθες στα 
Χανιά  
ως προσκεκλημένος  του Ανοικτού Λαϊκού 
Πανεπιστημίου του Δήμου Χανίων.  
Παρότι απέφυγε να τοποθετηθεί ανοιχτά για 
τα προβλήματα του ΕΣΥ - υποστηρίζοντας 
ότι "είναι πρόκληση να μπει στα χωράφια 
άλλων που είναι αρμόδιοι σήμερα" - 
αναγνώρισε, ωστόσο, τις ελλείψεις σε 
προσωπικό και έκανε λόγο για "σπατάλες" 
που γίνονται στα νοσοκομεία. 
Ειδικότερα για το Νοσοκομείο Χανίων, είπε 
ότι οι Χανιώτες "θα πρέπει να είναι 
περήφανοι γιατί έχουν ένα σύγχρονο 
νοσοκομείο" και πρόσθεσε ότι "κάποιες 
ελλείψεις υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και 
άλλες περιοχές της χώρας που τα 
νοσοκομεία τους δεν έχουν από πλευράς 
εγκαταστάσεων τη ζηλευτή θέση των 
Χανίων". 
ΠΛΗΡΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,  
ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Ερωτηθείς για το θέμα της έλλειψης 
προσωπικού που αντιμετωπίζουν τα 
περισσότερα -αν όχι όλα- νοσοκομεία της 
χώρας, ο κ. Γιαννόπουλος σημείωσε 



χαρακτηριστικά: "Είναι μια πρόκληση για 
εμένα να μπω σε χωράφια άλλων που είναι 
αρμόδιοι και υπεύθυνοι σήμερα και να 
σχολιάσω. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι 
τα νοσοκομεία μας και εδώ στην Κρήτη 
λειτουργούν με επάρκεια και με πληρότητα, 
όχι τόσο στελεχιακού δυναμικού αλλά σε 
σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που 
έχουν αναπτυχθεί. Έχουμε ένα πολύ καλό 
Σύστημα Υγείας, αλλά δεν φτάνει αυτό. 
Πρέπει να οικοδομήσουμε κάτι καλύτερο και 
ιδιαίτερα εδώ στο νησί, στην Κρήτη και τα 
Χανιά, πρέπει να βρεθούν όλες αυτές οι 
προϋποθέσεις ώστε να ελαττωθεί ή και να 
μηδενιστεί η εσωτερική μετανάστευση. 
Πήραμε πολλές και θαρραλέες πρωτοβουλίες 
όλο αυτό το διάστημα, αλλά, βεβαίως, η 
ιατρική επιστήμη παρουσιάζει μια δυναμική 
ανάπτυξη όπου και οι σημερινές ακόμα 
υποδομές μπορεί μπορεί αύριο να έχουν 
ξεπεραστεί από τα νέα δεδομένα".  
ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ... 
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιες 
ήταν οι δυσκολίες που -ως υφυπουργός 
Υγείας- δεν του επέτρεψαν να δώσει λύσεις 
σε όσα προβλήματα -διαπιστωμένα- 
αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, ο κ. Γιαννόπουλος 
απέφυγε επί της ουσίας να απαντήσει, 
λέγοντας μεταξύ άλλων: "Δεν θα ήθελα να 
κάνω κανένα σχόλιο, απλώς και μόνο θα 
ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είστε 
περήφανοι εσείς γιατί έχετε ένα σύγχρονο 
νοσοκομείο. Ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις 
υπάρχουν, αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές 
τις πατρίδας μας αλλά και της Κρήτης, όπως 
ο Άγιος Νικόλαος, που δεν είναι τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα -τουλάχιστον από 
πλευράς εγκαταστάσεων και υποδομών- σε 
αυτή τη ζηλευτή θέση που είναι στα Χανιά".  
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ  
ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Σε ό,τι αφορά τα τεράστια χρέη των 
νοσοκομείων, ο κ. Γιαννόπουλος επέρριψε 
τις ευθύνες στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και 
στο υπουργείο Απασχόλησης, το οποίο είναι 
αρμόδιο για τους ασφαλιστικούς φορείς.  
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννόπουλος απάντησε 
σε σχετική ερώτηση: "Τα χρέη των 
νοσοκομείων δεν είναι χρέη των 
νοσοκομείων. Είναι χρέη των ασφαλιστικών 
ταμείων. Τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάνε 
στα νοσοκομεία. Και στα ασφαλιστικά ταμεία 
χρωστάει ο ένας εκ των τριών πυλώνων που 
είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Το νοσοκομείο, 
επειδή προσφέρει τις υπηρεσίες Υγείας, 
εμφανίζεται πάντοτε ότι χρωστάει, αλλά 
είναι ο μεταπράτης της όλης ιστορίας, και οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε κυρίως να 
είναι από τα ασφαλιστικά ταμεία κι όχι από 
τα νοσοκομεία".  
Συνεχίζοντας, ο κ. Γιαννόπουλος 



επεσήμανε: "Το υπουργείο Υγείας χαράσσει 
συγκεκριμένη πολιτική, αλλά η διασφάλιση 
των οικονομικών δεδομένων όσον αφορά τις 
υπηρεσίες υγείας είναι υπόθεση ενός άλλου 
υπουργείου -δεν παίζει κανένα ρόλο, ενιαία 
είναι η κυβέρνηση - ωστόσο το σχολιάζω 
αυτό διότι υπάρχει η κακή άποψη ότι 
χρωστάνε τα νοσοκομεία".  
Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονται 
περίπου στα 4,5 - 5 δισ. ευρώ.  
"Η τελευταία ρύθμιση έγινε επί των ημερών 
μας το 2004, αλλά μην ξεχνάμε ότι η ιατρική 
επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ, τα 
ιατροβιολογικά βοηθήματα αυτή τη στιγμή 
είναι πανάκριβα και σύγχρονα, και δίνουν 
ποιότητα ζωής μεγάλη. Και η πρόκληση είναι 
να έχουμε ένα σύστημα υγείας που να 
λειτουργεί οικονομικά χωρίς όμως να 
παραβλάπτονται οι ποιοτικοί δείκτες των 
υπηρεσιών Υγείας. Ότι υπάρχουν σπατάλες 
υπάρχουν, ότι υπάρχει μια κακή διαχείριση 
υπάρχει. Εδώ είναι η πρόκληση και γι' αυτό 
αποτελεί χρέος της Πολιτείας να μαζέψει 
αυτό το 40% περίπου [σ.σ.: που απορρέει 
από τις σπατάλες]. Για φανταστείτε το 40% 
που χάνουμε, σύμφωνα με επίσημη μελέτη 
που έχει γίνει, να μπορέσουμε να το 
ανακυκλώσουμε στον χώρο της Υγείας· θα 
έχουμε πολύ καλύτερους και ποιοτικότερους 
δείκτες".  
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
“Τύχη για τα Χανιά  
ο Μαρκογιαννάκης” 
“Ευτυχία και τύχη" χαρακτήρισε για τα Χανιά 
την τοποθέτηση του Χανιώτη βουλευτή 
Χρήστου Μαρκογιαννάκη στη θέση του 
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, 
υπεύθυνου για θέματα Δημόσιας Τάξης, ο 
τέως υφυπουργός Υγείας Θανάσης 
Γιαννόπουλος.  
Ο κ. Γιαννόπουλος σχολιάζοντας τον 
ανασχηματισμό, έπειτα από σχετική ερώτηση 
δημοσιογράφου, τόνισε ότι "έπρεπε να γίνει 
και έγινε την καλύτερη στιγμή" καθώς - 
όπως είπε - "έπρεπε να μπει φρέσκο πνεύμα 
στην κυβέρνηση".  
Ειδικότερα για τον κ. Μαρκογιαννάκη 
ανέφερε: "Ο ανασχηματισμός είναι καλός, 
και μάλιστα έχετε την ευτυχία και την τύχη 
να έχετε συντοπίτη σας, τον Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη υπουργό, που αυτό σημαίνει 
πολλά για να επιλεγεί, ιδιαίτερα σε αυτό το 
νευραλγικό, σήμερα, υπουργείο Δημόσιας 
Τάξεως".  
Καταλήγοντας, ο κ. Γιαννόπουλος σημείωσε: 
"Είναι ένας καλός ανασχηματισμός με καλά 
και δυνατά στελέχη, τα οποία θα κριθούν 
από το παραγόμενο έργο. Αυτό που οφείλει 
η κυβέρνηση είναι πολύ γρήγορα να 
υλοποιήσει τις προγραμματικές δεσμεύσεις, 



και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί 
όλη η κυβέρνηση".   

 

  

 


