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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης   13/2011 

 
    «Έκφραση θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού 
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων»   
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 3/09-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  Πρόεδρος   
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    1. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σουρλάς Ιωάννης   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραμής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Τσάκος Κωνσταντίνος    
24. Κρυπωτός Παναγιώτης   
25. Μέντης Γεώργιος   
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  
 

  
 

  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν 
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός 
Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου 
Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 
Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μακρής θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, 
Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Τζεραφός Ανάργυρος Τ.Κ. 
Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 



 2 

Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου,   Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης 
Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, 
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, 
Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης 
Ιωάννης.      
  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Μας είναι σε όλους γνωστό, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί φήμες ότι το 
Νοσοκομείο Μολάων, πρόκειται να υποβαθμιστεί. Μετά τις συναντήσεις-ενημερώσεις που έγιναν 
με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, αλλά και την ουσιαστική παρέμβαση του 
βουλευτή Λακωνίας κου Γρηγοράκου, καθώς και τις ερωτήσεις των υπολοίπων βουλευτών (κου 
Δαβάκη) στη Βουλή των Ελλήνων, δόθηκε η απάντηση ότι το νοσοκομείο Μολάων δεν πρόκειται 
να υποβαθμιστεί. Εξάλλου ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιόφωνο, 
τοποθετήθηκε θετικά στο θέμα.  

Επίσης το τελευταίο διάστημα, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο γύρω στις 12 με 14 θέσεις 
νέων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Ήδη έχουν τοποθετηθεί παιδίατρος και παθολόγος και 
αναμένονται και οι υπόλοιπες θέσεις. Ακόμη το τελευταίο διάστημα προσχώρησε και σε μερικές 
προσλήψεις προσωπικού (νοσηλευτικού και λοιπού). 

Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι έχουμε κινηθεί προς την κατεύθυνση να βοηθήσουμε 
στη σύνταξη της μελέτης επέκτασης του νοσοκομείου, στο οικόπεδο που οι δήμοι αγόρασαν 
πριν από μερικά χρόνια. 

Προτείνω στο Δ.Σ. εάν υπάρχει τρόπος να αναλάβει ο Δήμος, τη σύνταξη αυτής της 
μελέτης, όπως και για το Κ.Υ. Νεάπολης θα χρειαστούν βελτιώσεις στο Τ.Ε.Π., θα μπορεί να 
συνταχθεί μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. 

Τέλος προτείνω να συνταχθεί ψήφισμα που θα τονίζει τη θετική παρουσία του νοσοκομείου 
στο Δήμο μας, το οποίο θα σταλεί προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά κυρίως στις επιτροπές 
εκείνες που επεξεργάζονται τον υγειονομικό χάρτη της χώρας.  

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Πέτρος Τσάκος, προτείνει την έκδοση ψηφίσματος και για 
την πιθανολογούμενη κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Μολάων και Νεάπολης, ενόψει της ψήφισης του 
νέου φορολογικού νομοσχεδίου. 

To Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις και μετά από διαλογική συζήτηση 
Αποφασίζει ομόφωνα 

    Την έκδοση ψηφισμάτων:  
Α)  Για την κατάργηση ή συγχώνευση του Γ.Ν.Κ.Υ. Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης 
Β)  Για την πιθανολογούμενη κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Μολάων και Νεάπολης, τα οποία έχουν      
     ως ακολούθως: 

 
Α)   Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Με αίσθημα ευθύνης και αγωνίας, θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 
 Το νοσοκομείο Μολάων και το Κ.Υ. Νεάπολης επιτελούν ένα τεράστιο κοινωνικό 
έργο και βέβαια είναι η πιο σοβαρή υποδομή που διαθέτει ο Δήμος μας. 

Το νοσοκομείο Μολάων ολοκληρώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1967. Από 
τότε μέχρι και σήμερα, έχει περάσει από πολλά στάδια. Η ουσία είναι ότι μετά από τόσα 
χρόνια λειτουργίας, κρατικών κυρίως επενδύσεων, αλλά και συμμετοχή ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και των τέως Δήμων, μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ένα σύγχρονο 
Νοσοκομείο. 
 Εξάλλου κάτι τέτοιο αποδεικνύεται από τη θετική γνωμοδότηση της έρευνας, που 
εκπονήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (στοιχεία του 2009) με ευθύνη των 
καθηγητών κ.κ. Κ. Κυριοπούλου και Ν. Μανιαδάκη. 
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 Το νοσοκομείο διαθέτει 70 κλίνες. Σας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια στοιχεία, που 
αφορούν στο Α΄ εξάμηνο του 2010. Νοσηλεύθηκαν πλέον των 2.000 ατόμων, οι δε ημέρες 
νοσηλείας ξεπερνούν τις 6.500. 

Έγιναν 429 χειρουργεία και 38 γεννήσεις, 18 εξ’ αυτών με καισαρική. Από το 2005 
λειτουργεί Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία εξυπηρετεί 23 μόνιμους ασθενείς 
πραγματοποιώντας 3.000 περίπου συνεδρίες το χρόνο. 

Τέλος το Μικροβιολογικό δέχθηκε 9.336 και πραγματοποίησε 171.000 εξετάσεις, το 
Ακτινολογικό δέχθηκε 6.024 και πραγματοποίησε 8.200 α/α και 652 υπερήχους, όπως και 
το φυσικοθεραπευτήριο αντιμετώπισε 1.580 περιστατικά.     

Εύκολα λοιπόν κάποιος μπορεί να υπολογίσει το κόστος 75.000 μετακινήσεων 
ασθενών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να είναι δυνατόν να υπολογιστεί και ο 
αριθμός των συνοδών. 

Επίσης εδώ και μερικά χρόνια, ανήκει διοικητικά στο Νοσοκομείο και το Κ.Υ. 
Νεάπολης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί πλέον στο νέο Δήμο Μονεμβασιάς, υπάρχει 
ένα πολύ ισχυρό δίπολο στο χώρο της υγείας. 
 Ο νέος Δήμος Μονεμβασιάς έχει πλέον 24.000 κατοίκους μόνιμους και είναι πλέον 
από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας. Ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, ο πληθυσμός σχεδόν διπλασιάζεται. Ο νομός Λακωνίας υστερεί σε οδικό δίκτυο και 
οι χιλιομετρικές αποστάσεις από τα πλησιέστερα Νοσοκομεία, ανέρχονται σε πάρα πολλά 
χιλιόμετρα από το κέντρο του νομού (χαρακτηριστικά αναφέρουμε από την περιοχή της 
Νεάπολης πάνω από 160 χιλιόμετρα, από την περιοχή του Κυπαρισσίου 120 χιλιόμετρα, 
από την περιοχή των Μολάων 70 χιλιόμετρα). 
 Είμαστε λοιπόν ο νοτιότερος Δήμος της Λακωνίας με ορεινά χωριά, που καθιστούν 
χρονοβόρα την προσέλευση ενός ασθενοφόρου και με πολλές τουριστικές περιοχές και που 
αυξάνει την ανάγκη του μόνιμου κατοίκου  ή του επισκέπτη, να νιώθει ασφάλεια για τον 
ίδιο και το παιδί του, ότι υπάρχει κοντινή υγειονομική μονάδα. 
 Οι εργαζόμενοι ιατρικό-νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, εδώ και χρόνια δίνουν  
την καθημερινή τους μάχη και μπορούμε να πούμε παρόλα τα προβλήματα (κυρίως 
έλλειψη προσωπικού), κρατούν τις υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο τόσο το Νοσοκομείο 
Μολάων, όσο και το Κ.Υ. Νεάπολης. 
 Επειδή πιστεύουμε ότι οι έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα για δωρεάν Δημόσια Υγεία 
και επειδή εσείς ίσως βασιστείτε σε στατιστικά, λογιστικά ή οικονομικά στοιχεία για τον 
Υγειονομικό Χάρτη της χώρας, εμείς καταθέτουμε την ψυχή μας και εκφράζουμε την 
αγωνία μας, να μην πειραχθούν στο ελάχιστο οι δύο αυτές νοσοκομειακές μονάδες του 
Δήμου μας. 
 Είναι ανάγκη και απαίτηση δική μας και της κοινωνίας, να ενισχυθεί το νοσοκομείο 
και το Κ.Υ. και να διατηρήσει τη διοικητική του αυτονομία και αυτοτέλεια.   
 

Β)    ΨΗΦΙΣΜΑ  
Δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του με την πιθανολογούμενη - φημολογούμενη 

κατάργηση των Δ.Ο.Υ Μολάων και Νεαπόλεως Βοιών, που σχεδιάζει η Κυβέρνηση στα 
πλαίσια της αναδιοργάνωσης του φορολογικού συστήματος.  

Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές και εν αγνοία μας

 Απαιτούμε, διεκδικούμε και στηρίζουμε την συνέχιση της λειτουργίας τους, αφού 
εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, πάνω από 30.000 κατοίκους, οι οποίοι 
σημειωτέον ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές με αποτέλεσμα την μεγάλη δυσκολία 
πρόσβασης και εξυπηρέτησής τους σε περίπτωση κατάργησής τους. Η Δ.Ο.Υ Μολάων 
απέχει πλέον των 60 χιλιομέτρων από την έδρα του Νομού την Σπάρτη και η Δ.Ο.Υ 
Νεαπόλεως βρίσκεται στο τελευταίο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδος και σε απόσταση πλέον 
των 60 χιλιομέτρων από τους Μολάους και πλέον των 120 χιλιομέτρων από την Σπάρτη 
ενώ εξυπηρετεί παράλληλα και τον Δήμο Ελαφονήσου. 

 μεθοδεύσεις 
που δρομολογούνται σε βάρος των συμφερόντων της περιοχής μας και των δημοτών μας. 
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Αντιστεκόμαστε και καταγγέλλουμε την υποβάθμιση, αποδυνάμωση και απομόνωση 
της περιοχής μας με την κατάργηση των Δ.Ο.Υ Μολάων και Νεαπόλεως Βοιών, η οποία 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ευημερία και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
των συμπολιτών μας και του Δήμου μας και αντιστρατεύεται ευθέως την κοινωνική συνοχή 
του Δήμου μας.-  
     

   Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  13/2011. 
 
   Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 18-02-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
 

 


	Αποφασίζει ομόφωνα

