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Κυρίες και κύριοι,

Θεμελιώνουμε σήμερα (το νέο Γενικό Νοσοκομείο

Λαμίας, προϋπολογισμού δαπάνης με τον εξοπλισμό.
---------------- ------------  ΛνοΠ ?οα

του, περίπου 11,5 δις. Η αποπεράτωσή του @ο)ρ οα

προβλέπεται το 2000. Με αξιοποίηση και τμήματος /Ρ ]

του υπάρχοντος, θα αποτελέσει μια σύγχρονη και ^ω ο

πλήρη νοσοκομειακή μονάδα 400 κλινών. 

Προβλέπεται η ανάπτυξη νέων τμημάτων, ειδικών \  

μονάδων και εργαστηρίων με σύγχρονη τεχνολογία, 

έτσι ώστε το νοσοκομείο να καλύπτει τις ανάγκες σε 

επίπεδο περιφέρειας.

, μ

Γι’ αυτό και αναβαθμίζεται σε Περιφερειακό 

Νοσοκομείο Στερεός Ελλάδας.

Στην περιφέρεια Στερεός Ελλάδας προωθούμε 

σημαντικά έργα στους τομείς υγείας και πρόνοιας.

Αναφέρομαι ιδιαίτερα:

• στο νεοαναγειρόμενο νοσοκομείο Θήβας και στην 

εκτέλεση σημαντικών έργων (κτιριακών και

εξοπλισμού) στα υπόλοιπα νοσοκομεία της



περιφέρειας (Χαλκίδας, Λιβαδειάς, Καρπενησιού, 

Άμφισσας)

• στην ανάπτυξη του ΕΚΑΒ για την περιοχή

• στην ανάπτυξη ειδικών μονάδων (ΜΕΘ και ΜΤΝ)

• στην ενίσχυση των μονάδων υγείας με προσωπικό

• στην κατασκευή στη Λαμία Κέντρου Κοινωνικής 

Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) για τις ανάγκες της 

ευρύτερης περιοχής προϋπολογισμού 556 εκατ. δρχ.

. στη δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για τα 

Ναρκωτικά σ’ όλους τους νομούς. Ηδη λειτουργούν 

στους νομούς Βοιωτίας (Λιβαδειά-Θήβα) και Εύβοιας 

και γρήγορα θα λειτουργήσει και στην Φθιώτιδα

Δίνουμε πρώτη προτεραιότητα στην εξασφάλιση του 

αγαθού της υγείας, με τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, τη 

βελτίωση των υποδομών (340 δισ. δρχ. έργα 

εκτελούνται στη χώρα), την ανάπτυξη του ΕΚΑΒ 

σ’ όλη τη χώρα με αιχμή τις κινητές μονάδες σ’ όλο το 

βασικό εθνικό οδικό δίκτυο, στην ανάπτυξη ειδικών 

δράσεων για τα ναρκωτικά, aids κλπ.

Στόχος της κοινωνικής μας πολιτικής, που διαπερνά 

όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής είναι να



αναπτύξουμε σύγχρονο και αποτελεσματικό ιστό 

κοινωνικής προστασίας για όλους τους πολίτες.

Επίσης προωθούμε την ανάπτυξη Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, για την κάλυψη 

όλων όσων έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα των ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού και όσων κινδυνεύουν από 

αποκλεισμό.

Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη στα συστήματα 

υγείας και πρόνοιας, είναι βασική διάσταση στην 

πολιτική μας. Για να μπορούν οι πολίτες να έχουν 

επαρκείς υπηρεσίες στην περιοχή τους. Να μην 

ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις και δυσχέρειες στην 

προσπέλαση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερα σημασία στην προστασία 

της Δημόσιας Υγείας μέσα από προγράμματα αγωγής 

υγείας και πρόληψης που απευθύνονται σε όλες τις 

ομάδες πληθυσμού (παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους 

κλπ.)

Το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής μας είναι ορατό 
και αισθητό σ’ όλη τη χώρα.



Έχουμε τους οικονομικούς μας στόχους αλλά δεν 

κάνουμε καμία έκπτωση στα θέματα της κοινωνικής 

προστασίας. Γιατί για μας είναι θέμα αρχών και αξιών 

να προωθήσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη και 

συνοχή με την πολιτική μας. Έτσι ταυτόχρονα 

υπηρετούμε τον πολίτη, τον άνθρωπο και ενισχύουμε 

και τις προϋποθέσεις επιτάχυνσης της αναπτυξιακής 

διαδικασίας στη χώρα. Για το καλό και την ευημερία 

όλων των πολιτών, για τη δημιουργία της ισχυρής 

Ελλάδας.


