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Οµόφωνο ψήφισµα για πΑήρη στελέχωση από το ∆ηµοτικό ΣυµβούΠρωτοβουλία 

για Κέντρο Υγείας ΑρΟΜΟΦΩΝΟ 
ψήφισµα, µε το οποίο 

ζητείται n πλήρης στελέχωση 
του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής, 

ώστε να λειτουργήσει ολοκληρωµένα 
και χωρίς προβλήµατα 

για την κάλυψη των αναγκών 
των κατοίκων της ευρύτερης 

περιοχής, εξέδωσε στην τελευταία 
του συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Νοτίου Πηλίου. 
Επίσης, ενέκρινε οµόφωνα 

µε τις επιφυλάξεις της πλειοψηφίας 
τον ισολογισµό-απολογισµό 

έτους 2010 του πρώην ∆ήµου 
Σηπιάδας, ωστόσο ο ∆ήµαρχος 
Νοτίου Πηλίου κ. Νίκ. Φορτούνας 

τόνισε πως "υπάρχει έλλειµµα 
που αγγίζει µε τους τόκους 

τις 900.000 ευρώ και το θέµα 
θα παραπεµφθεί στους Ελεγκτές 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
την Εισαγγελία Βόλου" . 
Στο ψήφισµα που εξέδωσε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Νοτίου 
Πηλίου σχετικά µε τη λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής, 

το οποίο υπογράφουν και 
σι κάτοικοι της περιοχής, µεταξύ 

άλλων, αναφέρονται: 
"Σηµειώνουµε µε ανησυχία και 
οργή ότι το Κέντρο Υγείας της 
περιοχής µας υποβαθµίζεται 
διαρκώς. Η υποστελέχωση εµποδίζει 

πλέον την κάλυψη 
στοιχειωδών αναγκών των πολιτών 

παρά τις φιλότιµες προσπάθειες 
του προσωπικού. To Κ.Y. 

Αργαλαστής καλύπτει µια µεγάλ ή 
έ ό 

ριοχής µας ζητάµε και δεν διαπραγµατευόµαστε: 

• Καθηµερινή παρουσία παιδιάτρου. 

• Ασφαλή εφηµέρευση (παρουσία 
δυο ιατρών στην εφηµερία) 

και οδηγό- πλήρωµα 
ασθενοφόρου σε κάθε 

βάρδια. 
• Λειτουργία του µικροβιολογικού 

εργαστηρίου σε καθηµερινή 
βάση και µε την παρουσία 
ιατρού. 

• Καθηµερινή καθαριότητα 
και απολύµανση του χώρου. 
Να ανακληθεί n µερική µετακίνηση 

της καθαρίστριας 
προς το Νοσοκοµείο Βόλου, 
καθώς και όλων των υπολοίπων 

εργαζοµένων. 
• Επίσης, ζητάµε µελλοντικά 

την κάλυψη των κενών θέσεων 
(οδοντιάτρου, φυσιοθεραπείας, 

κοινωνικού λειτουργού, 
διοικητικού υπαλλήλου 

κ.λπ.). 
Για να µην ακυρωθεί στην πράξη 
κάθε έννοια δηµόσιας υγείας 
στην περιοχή µας, ο αγώνας µας 
τώρα ξεκινά και σας θέλουµε όλους 

δίπλα µας, για να διασφαλίσουµε 
την υγεία όλων µας" . 

Ένταση και 
αποχωρήσει 
Την περασµένη Παρασκευή το 
∆.Σ. Νοτίου Πηλίου συνεδρίασε 
διαδοχικά τρεις φορές. Στην 

πρώτη από αυτές, συζητήθηκε n 
έγκριση του ισολογισµού- απολογισµού 

2010 του πρώην ∆ήµου 
Σηπιάδας. To θέµα εγκρίθηκε 

οµόφωνα µε τις επιφυλάξεις 
της πλειοψηφίας και το ∆ήµαρχο 

κ. Νίκ. Φορτούνα να αναφέρει 
πως "υπάρχει έλλειµµα που 

αγγίζει µε τους τόκους τις 
900.000 ευρώ και το θέµα θα παραπεµφθεί 

στους Ελεγκτές ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και την Εισαγγελία 

Βόλου. Ο κ. Βακούλας ζήτησε 
δάνεια για να πληρώσει 

τους εργολάβους έργων που εκτελέστηκαν, 
αλλά δεν πληρώθηκαν. 

To πόρισµα των ορκωτών 
λογιστών έχει ορισµένα κενά και 
δεν δίνει επαρκή στοιχεία" συµπλήρωσε 

χαρακτηριστικά. 
Από την πλευρά του ο κ. Βακούλας 

επισήµανε πως "δεν υπάρχει 
κανένα στην ουσία έλλειµµα, καθώς 

από το πόρισµα των ορκωτών 
λογιστών προκύπτει ότι το 

2010 τα έσοδα µειώθηκαν στο 
∆ήµο Σηπιάδας κατά 329.000 
ευρώ λόγω µη καταβολής της 
ΣΑΤΑ. Είναι απαράδεκτο n ∆ηµοτική 

Αρχή να ψηφίζει µε επιφυλάξεις 
επικαλούµενη διάφορες 

αιτιάσεις, όταν στηρίζει 
πρόσωπα που χρωστούν σε όλο 
το Βόλο". 
Στη συνέχεια, στη δεύτερη κατά 
σειρά συνεδρίαση, το Σώµα ενέκρινε 

κατά πλειοψηφία την απογραφή 
περιουσία - ισολογισµό έ¬ 

νΠν"Ασµαπφτ"µµνσ βούλιο 

N. Πηήίου 

Αργαλαοτής ς ι ν 
ναρξης 1-1-2011 ∆ήµου Νοτίου 
Πηλίου, µε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης 

να ψηφίζουν 
"λευκό" . 
Ακολούθησε n Τρίτη συνεδρίαση 

µε επτά προς συζήτηση θέµατα 
στη ηµερήσια διάταξη, 

από την οποία αποχώρησε ο επικεφαλής 
της µείζονος µειοψηφίας 

κ. Απ. Αρέθας, ο οποίος κατηγόρησε 
τη ∆ηµοτική Αρχή 

"πως συµπεριέλαβε για µια ακόµη 
φορά πολλά θέµατα εκτός ηµερήσιας 

διάταξης. ∆εν µπορεί 
να συνεχιστεί αυτή n κατάσταση" 

προσέθεσε ο ίδιος. 

Γιώργοίϊυνόί ς 

***** τίου ς 
αουν ρία 

θέαξη, 

ο εψηκαρχή κός 

ηορεί τανόί 

σι κάτοικοι της περιοχής, µεταξύ 
άλλων, αναφέρονται: 

"Σηµειώνουµε µε ανησυχία και 
οργή ότι το Κέντρο Υγείας της 
περιοχής µας υποβαθµίζεται 
διαρκώς. Η υποστελέχωση εµποδίζει 

πλέον την κάλυψη 
στοιχειωδών αναγκών των πολιτών 

παρά τις φιλότιµες προσπάθειες 
του προσωπικού. To Κ.Y. 

Αργαλαστής καλύπτει µια µεγάλη 
γεωγραφική έκταση από την 

Αγριά έως το Τρίκερι µε πληθυσµό 
περίπου 20.000, ο οποίος 

τους θερινούς µήνες τριπλασιάζεται. 
Ορισµένα χωριά απέχουν 

µέχρι 80 χλµ. από το Νοσοκοµείο 
Βόλου. Πολλές φορές προσωπικό 

και οχήµατα του Κ.Υ. καλούνται 
να εκτελέσουν και διακοµιδές 
ασθενών από τις Β. Σποράδες 
που διεκπεραιώνονται 

στον Πλατανιά. 
Για τη στοιχειώδη κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών και την 
ασφάλεια των πολιτών της πε¬ 

Πρωτοβουλία για Κέντρο Υγείας Αργαλαοτής 
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