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Προκαταρκτική έρευνα 
για έκθεση σε κίνδυνο 

>>Εκαναν «άγρα πελατών» 
οίο νοσοκοµείο 

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση 
τυχόν τελέσεως των αδικηµάτων της έκθεσης 

σε κίνδυνο, της παράβασης καθήκοντος και της απάτης, 
παρήγγειλε χθες, στην Πταισµατοδίκη Ρόδου κ. Αλ. 

Γαλάνη, ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών Ρόδου κ. Κ. 
Μπούτσικος, µετά από καταγγελία του Περιφερειακού 
Τµήµατος ∆ωδεκανήσου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών 

κατά τριών υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκοµείου 
Ρόδου. 

Όπως έγραψε η "δ", η ∆ιοικούσα Επιτροπή του νεοσύστατου 
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε 

έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε οµοφώνως να καταγγείλει 
τους τρεις διορισµένους δηµοσίους υπαλλήλους. 

Πιο συγκεκριµένα ο πρώτος καταγγέλλεται ότι επιδίδεται 
σε άγρα πελατών στις κλινικές του Νοσοκοµείου, αντιποιούµενος 

το επάγγελµα του φυσιοθεραπευτή, αφού 
δεν έχει άδεια ασκήσεως αυτού. Σύµφωνα µε την καταγγελία 

θύµα του είναι µια κάτοικος Ρόδου η οποία κατονοµάζεται 
και η οποία στο χρονικό διάστηµα από 22-122011 

µέχρι και τις 10-02-2012, έκανε είκοσι συνεδρίες 
έναντι αµοιβής 
µε τον καταγγελλόµενο 

και 
µάλιστα υπεβλήθη 

σε λανθασµένη 
διαδικασία 

αποκατάστασης 
και υπέστη 

σωµατικές 
βλάβες. 

Μάρτυρες 
για την ηθική 
και σωµατική βλάβη που υπέστη η συγκεκριµένη κυρία 
προτείνονται 4 άτοµα συµπεριλαµβανοµένου και ενός ιατρού 

του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου. 
Καταγγέλλεται επίσης ότι ο συγκεκριµένος υπάλληλος 

του νοσοκοµείου δεν εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 
παραβιάζοντας σωρεία φορολογικών διατάξεων. 

Ο δεύτερος των καταγγελλοµένων φέρεται οµοίως να 
κερδοσκοπεί από την παράνοµη και επ' αµοιβή παροχή 
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, τόσο κατ' οίκον όσο και 
µέσα στο νοσοκοµείο οε ώρες εκτός ωραρίου. 

Γίνεται αναφορά στην περίπτωση ενός νεαρού τετραπληγικού 
τον οποίο φέρεται να χρέωνε 100 6 ανά κατ' οίκον 

συνεδρία στη Λίνδο επί τρία ολόκληρα χρόνια (20082010). 
Σύµφωνα µε την καταγγελία αρχικά, οι συνεδρίες 

ελάµβαναν χώρα 2-3 φορές την εβδοµάδα και εν συνεχεία 
1 φορά την εβδοµάδα (συνήθως τις Κυριακές). Μάλιστα, 
τον µήνα Αύγουστο του έτους 2008, φέρεται να συνόδευσε 

τον πελάτη του στο Ισραήλ για δέκα ηµέρες, όταν 
µετέβη για κούρα αποκατάστασης. 

'Ετερη περίπτωση, αφορά αδελφό πρώην βουλευτή, που 
πάσχει από ηµιπληγία µετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Σύµφωνα µε την ίδια καταγγελία τον κουράρει παράνοµα 
επί τρία χρόνια. Ο τρίτος των καταγγελλόµενων 

φέρεται να επιδίδεται σε άγρα πελατών στο Γενικό Νοσοκοµείο 
της Ρόδου, εξασφαλίζοντας για τον εαυτό του πελατεία 
τόσο για κατ' οίκον επισκέψεις, όσο και για επ' 

αµοιβή επισκέψεις εντός του Νοσοκοµείου της Ρόδου σε 
ώρες εκτός ωραρίου. 

Στην καταγγελία γίνεται αναφορά οε µια γυναίκα, τον 
πατέρα της οποίας διαχειρίστηκε επ' αµοιβή ενώ νοσηλευόταν 

στο Γ ενικό Νοσοκοµείο Ρόδου, στο χρονικό διάστηµα 
από 07-01-2011 µέχρι και 10-01-2011 

Την καταγγελία υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Αναστάσιος Μανέττας ενώ την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος 

κ. Καίτη Πιλατέρη. 
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