
τα υπόλοιπα και είναι ένας εξοπλισμός, που αφορούσε και τη ΜΕΘ και την παιδιατρική 

κλινική και όλες τις κλινικές κ.λπ.. Μπορώ να καταθέσω τον κατάλογο και να τον δείτε 

αναλυτικά.  

Για το άλλο κομμάτι των 315.000 ευρώ, εκεί τα δώσατε μεν, δεν έγινε όμως έγκριση 

από το νοσοκομείο Λαμίας τότε της τροποποίησης του προγράμματος προμηθειών του ’13 

που ίσχυε για το ’14 προκειμένου να μπορέσουν αυτά να απορροφηθούν. Αυτές οι 

εγκρίσεις δόθηκαν αργότερα. Αλλάξατε με τον οργανισμό, που δημοσιεύτηκε τότε για το 

Υπουργείο Υγείας το ’14 το ποια υπηρεσία έχει ευθύνη να βγάλει έγκριση σκοπιμότητας, 

γιατί αυτά τα χρήματα τα δώσατε τότε με σκοπό, πρώτον, να πάνε για αξονικό τομογράφο 

250.000 ευρώ και 60.000 για έναν μετρητή οστικής πυκνότητας. Αυτός ο δαίδαλος, αυτή η 

σαπίλα –για να μην την πω αλλιώς- της γραφειοκρατίας την οποία έχουμε κληρονομήσει, 

ναι, κύριε Σταϊκούρα, κάναμε καιρό για να την ξεμπερδέψουμε, διότι μια υπηρεσία μάς 

έλεγε εμάς «έχουμε δώσει έγκριση σκοπιμότητας» … 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου 

Αναπληρωτή Υπουργού) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Πολάκη, ολοκληρώστε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τελειώνω. Έχω πει πολλά. 

Μάλλον, το αφήνω για να το συμπληρώσω στη δευτερολογία μου, γιατί ήδη έχω μιλήσει 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον 

λόγο. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε Σταϊκούρα, ξεκινάω 

από το τελευταίο. Δεν θα χαθεί ούτε σεντ του ευρώ. Αυτά είναι δεδομένα. Και ως πρώην 

Υπουργός Οικονομικών ξέρετε ότι όταν επιχορηγηθεί κάποιος οργανισμός αυτές οι 

πιστώσεις μεταφέρονται και στις επόμενες ετήσιες περιόδους. 

Φυσικά, κύριε Σταϊκούρα, και χαιρόμαστε που αυξήθηκαν τα κρεβάτια του 

Νοσοκομείου Λαμίας, που είναι σε έναν μεγάλο οδικό άξονα, που δέχεται πάρα πολλά 

τροχαία και όλο αυτό το πράγμα και που υπήρχε το κομμάτι εκείνο της ενίσχυσής του με 

κάποια πτέρυγα κ.λπ.. Το Νοσοκομείο Λαμίας ήταν ένα ξεχωριστό παράδειγμα, διότι σε 

πάρα πολλά άλλα νοσοκομεία την ίδια περίοδο κουτσουρεύαμε κάτι χιλιάδες κλίνες.  

Δεν προσέξατε τι είπα πριν. Το πρώτο κομμάτι της πρώτης χρηματοδότησης αυτήν 

τη στιγμή –γιατί ήταν τον Φλεβάρη και τώρα έχουν τον Αύγουστο- έχει ολοκληρωθεί όλο. 

Έχουν πληρωθεί οι 267.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 30.000 ευρώ τιμολογούνται και 

πληρώνονται με βάση τα χαρτιά. Εδώ υπάρχει ο αναλυτικός κατάλογος -αν θέλετε να τον 

δείτε, μην τον διαβάζω τώρα εδώ- για το τι εξοπλισμός αγοράστηκε με αυτά τα χρήματα.  

Όσον αφορά το άλλο για να συνεχίσω το προηγούμενο, το δεύτερο κομμάτι ήταν ο 

δαίδαλος της γραφειοκρατίας που μας κληροδοτήσατε. Δηλαδή, είναι 315.000 ευρώ που 

είναι 250.000 ευρώ για τον αξονικό και 65.000 ευρώ για το μηχάνημα της οστικής 

πυκνότητας. Και τα δύο μηχανήματα είναι αναγκαία για το νοσοκομείο.  

Πρώτον, δεν τροποποιείται –και ήσασταν κυβέρνηση τότε- το πρόγραμμα 

προμηθειών υγείας του 2013 που υλοποιούνταν το 2014 προκειμένου να συμπεριληφθεί η 

προκήρυξη αυτών των δύο. 
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Τέλος πάντων, αλλάζει η σκοπιμότητα. Θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί. Αλλά, 

όντως, μέσα σ’ αυτόν τον δαίδαλο, που έχει φτιαχτεί, είναι ένα παράδειγμα, να το πω έτσι, 

του πως θα ήταν αν τα νοσοκομεία είχαν την δυνατότητα να παίρνουν κάποιες αποφάσεις 

και όχι για να μετατρέψουμε 2.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό τους από ποτήρια σε 

καρφίτσες να υπογράψουν δεκαπέντε άτομα μέσα στο Υπουργείο συν τον Υπουργό. Αυτό 

γίνεται. Για να αλλάξουμε δυο χιλιάρικα στο Νοσοκομείο Λαμίας χρήση από το ένα πράγμα 

σε ένα άλλο πρέπει να υπογράψουν στο Υπουργείο Υγείας τόσοι. 

Εν τω μεταξύ, αυτή η διασπορά των αρμοδιοτήτων η οποία έχει υπάρξει, οι 

συνεχείς αλλαγές, αυτή η αέναη νομοθέτηση, που το ένα διορθώνει το άλλο -και εμείς το 

έχουμε κάνει για να καλύψουμε κάποιες τρύπες- τελικά δημιουργεί μια κατάσταση στην 

οποία χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω;  

Εσείς σαν κυβέρνηση νομοθετείτε κάτι τον Αύγουστο. Η υπηρεσία σας δεν το ξέρει 

και τον Νοέμβρη εκδίδει σκοπιμότητα. Ανακαλύπτετε μετά από πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα ότι κακώς εξέδωσε αυτή τη σκοπιμότητα και ότι είχε πάει όλη η άλλη διαδικασία 

με αυτή τη σκοπιμότητα και φτου κι από την αρχή να βγάλουμε άλλη σκοπιμότητα. Αυτό 

ακριβώς έχει γίνει. 

Τέλος πάντων, το ξεμπερδέψαμε. Έχουμε συνεννοηθεί και με την τεχνική υπηρεσία 

να βγάλει την έγκριση σκοπιμότητας, που απαιτείται τώρα. Έχει παραταθεί το πρόγραμμα 

προμηθειών υγείας του 2014 για χρήση ακόμα και τώρα όποιων υπολοίπων υπάρχουν. 

Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Άρα, μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός για να αγοραστεί ο 

αξονικός και το μηχάνημα της οστικής πυκνότητας.  

cgk
Highlight

cgk
Highlight



Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Και στο παρελθόν πολλοί 

Βουλευτές ή Υπουργοί είχαν πάρει χρήματα, λόγω του αυξημένου τους ειδικού πολιτικού 

βάρους στις κυβερνήσεις, και χρηματοδοτούσαν κάποια νοσοκομεία της περιοχής τους, για 

να δείξουν. Αντίστοιχες επιχορηγήσεις δεν υπήρχαν αλλού. Ήσασταν κι εσείς υπουργός και 

το κάνατε για εκεί. Το θέμα είναι ότι χάνονται αυτά. Με αυτό το υπέδαφος από κάτω, κάτι 

που μπορεί να γίνει σε τρεις μήνες κάνει τρία χρόνια.  

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τέτοια προβλήματα έχουμε λύσει το τελευταίο 

χρονικό διάστημα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχουν ζητήσει διάφοροι από την 

Ελλάδα την κινητή μονάδα μαστογραφίας. Βγάζει ένας προκάτοχός μου μια διάταξη που 

λέει ότι έχουν δικαίωμα –ίδια λογική είναι ακριβώς- να υπάρχουν αυτές οι κινητές μονάδες 

από την περιφέρεια και να μπαίνουν και γιατροί από τα νοσοκομεία για να καλύπτουν 

απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, αλλά πρέπει να εκδοθούν τεχνικές προδιαγραφές. 

Δεν εκδόθηκαν ποτέ. Αγόρασαν οι περιφέρειες αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και 

δεν ξεκουνούσαν. Το λύσαμε κι αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει χέρι-χέρι την υπηρεσία, να 

βγάλει τις προδιαγραφές, να προχωρήσει να αδειοδοτηθεί αυτό το πράγμα. Το αφήναμε 

και υπήρχε.  

Μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ για τέτοια.  

Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε! Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα 

οποία στείλατε τότε και ως Υπουργός στο Νοσοκομείο Λαμίας. Και μια κουβέντα ακόμη: Τα 

9 εκατομμύρια ήταν δική σας πρόταση. Τα 9 περίπου εκατομμύρια που είχατε δώσει το ’14 

για το ’15, τα 9.958.000, ήταν η πρόταση του προϋπολογισμού του δικού σας. Δεν ξέρω. 
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