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ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην   από   13-03-2018   με   αριθμό   4323  ερώτηση   του   Βουλευτή 

κ. Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ. 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στα υπ’ αριθ. 7017/4/21690-γ’ από 14-03-2018 και 7017/4/21502-ε’ από 
22-12-2017 έγγραφά μας, επί των, με αριθμούς 3725/23-02-2018 και 1521/27-11-2017, 
ερωτήσεων του ιδίου Βουλευτή, υπενθυμίζεται ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των 
αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας 
αστυνόμευσης των περιοχών της επικράτειας, δεν εξαρτάται από αποσπασματικές, τοπικής 
εμβέλειας παρεμβάσεις, αλλά από ένα συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της 
οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, ανά την επικράτεια, καθώς και από την 
ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η ήδη υλοποιούμενη 
αναδιοργάνωση - αναδιάταξη όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
δυνάμει του π.δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 14). 

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας υλοποιούνται 
συγκεκριμένες δράσεις, σε επιχειρησιακό επίπεδο, αξιοποιώντας πλήρως όλους τους 
υφιστάμενους πόρους σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα, για την ενίσχυση της 
αστυνομικής παρουσίας και της εν γένει δραστηριότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών, αλλά 
και της συνακόλουθης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.  

Απτό δε αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης πολιτικής αλλά και 
της δράσης των αστυνομικών δυνάμεων του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού αποτελεί η 
μείωση των ποσοστών σε μια σειρά εγκληματικών συμπεριφορών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 
αποτροπή τέλεσης ληστειών στην εν λόγω Περιφέρεια, πλην μιας μόνο σχετικής υπόθεσης 
(2015), η οποία και εξιχνιάστηκε, αλλά και η αύξηση του αριθμού των συλλήψεων αφενός 
μεν των παράτυπων μεταναστών (41,12% το 2017 σε σχέση με το 2016), αφετέρου δε όσων 
παραβίασαν το νόμο περί όπλων (κατά 200% του 2017 σε σχέση με το 2016), ενώ αξίζει να 
σημειωθεί και η μείωση, σε ποσοστό 100% των θανατηφόρων τροχαίων το 2017 συγκριτικά 
με  το  προηγούμενο  έτος,  σύμφωνα  πάντα  με  τα   διαθέσιμα   στατιστικά   στοιχεία   της 
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Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας. Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν στην πράξη τη 
λειτουργικότητα της υλοποιούμενης αναδιοργάνωσης των περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας και καταδικάζουν την όποια προσπάθεια της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης να δημιουργήσει κλίμα φόβου και ανασφάλειας, να εκπέσει. 
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Εσωτερική Διανομή  
1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών 
2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ ΥΠ.ΕΣ. 
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ΘΕΜΑ: Απάντηση   στην   από   04-06-2018   με   αριθμό   6428   ερώτηση   του   Βουλευτή   
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Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, γνωρίζεται ότι, συνεχίζεται σε συστηματική βάση 
με ουσιαστικά αποτελέσματα η υλοποίηση του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού 
και των προβλεπόμενων, σε αυτόν, επιμέρους δράσεων, τα οποία σας έχουν ήδη καταστεί 
γνωστά, σε προγενέστερο χρόνο, αναφορικά με την αστυνόμευση των περιοχών εδαφικής 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, με στόχο την αντιμετώπιση τόσο του 
οργανωμένου εγκλήματος και της σοβαρής εγκληματικότητας, όσο και των διάφορων 
μορφών μικροεγκληματικότητας. 

Ειδικότερα, τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και κατά το 2017, πραγματοποιήθηκε 
σημαντικός αριθμός γενικών ή/και ειδικών δράσεων και εξορμήσεων στις προαναφερόμενες 
περιοχές, μεταξύ των οποίων και η διαλαμβανόμενη στο ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, κατά τις οποίες ελέγχθηκε σημαντικότατος αριθμός ατόμων, με παράλληλη 
εκδήλωση των προβλεπόμενων αστυνομικών και δικονομικών ενεργειών, ενώ βεβαιώθηκε 
ανάλογος, των συντρεχουσών περιπτώσεων, αριθμός παραβάσεων. Ενδεικτικά, επισημαίνονται 
τα από 22-05, 15 & 14-02 και 04-01 τ.ε., καθώς και τα από 29 & 01-12 και 01-11 και 19 & 
12-10 και 14 & 04-07 και 14 & 03-06 και 29, 22, 14 & 01-04 και 25 & 20-03 και 17 & 15-02 
και 18-01-2017 Δελτία Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Στερεάς Ελλάδας 
(www.astynomia.gr). 

Τέλος, ως προς το ζήτημα της αναδιοργάνωσης - αναδιάταξης των περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, ουδέν έχουμε 
να επισημάνουμε ή να προσθέσουμε, πέραν των όσων, μέχρι σήμερα, σας έχουν 
γνωστοποιηθεί. 
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Δελτίο Τύπου 

 
Λαμία, 21.11.2017 

 

Τοποθέτηση στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Λαμιέων 
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Η δυνητική θετική συμβολή της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας στην ολιστική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 
ευρύτερης περιοχής της Λαμίας, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.  
Με αυτό το δεδομένο ως αφετηρία, οφείλουμε όλοι μας να έχουμε ως στρατηγικό στόχο η περιοχή να 
συμμετέχει, με ποιότητα και αποτελεσματικότητα, στον εθνικό χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. 
Βεβαίως, για να επιτευχθεί αυτή η συμμετοχή απαιτείται η συνέργεια κεντρικών, περιφερειακών και 
τοπικών θεσμών, με όραμα, σχέδιο και ρεαλισμό. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Στο πεδίο αυτό, την περίοδο 2013-2014, αναλήφθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και έγιναν θετικά 
βήματα, παρά την κατάργηση του ισχνού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο είναι αλήθεια ότι 
επί δεκαετία δεν είχαμε καταφέρει, ως Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, Λαμία και Περιφέρεια, να 
δώσουμε την αναγκαία δυναμική στη συγκρότησή του.  
Συγκεκριμένα τη διετία αυτή:  
1ον. Δημιουργήθηκε Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία, υπαγόμενη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  
2ον. Δημιουργήθηκε νέο Τμήμα, αυτό της «Πληροφορικής», με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των 
φοιτητών στη Λαμία να έχει υπερδιπλασιαστεί.  
3ον. Ενισχύθηκε η Σχολή με νέα μέλη ΔΕΠ και υλικοτεχνική υποδομή. 
4ον. Ιδρύθηκε και λειτουργεί, με επιτυχία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
5ον. Εντοπίστηκε, με τη βοήθεια μελέτης εκλεκτών συμπατριωτών και του Παραρτήματος του ΤΕΕ, έκταση 
γης, στην περιοχή της πρώην ΠΑΒΥΠ, για την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου και τη λειτουργία δομής 
έρευνας και καινοτομίας. 
6ον. Εξασφαλίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις, ύψους 950.000 ευρώ, για την μετεγκατάσταση του 
Στρατοπέδου, οι οποίες και παρέμειναν διαθέσιμες μέχρι και το τέλος του 2015. 
7ον. Εξασφαλίστηκε, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για την 
έναρξη κατασκευής κτιριακών υποδομών. 
8ον. Εξασφαλίστηκε η έδρα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. 
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9ον. Εντάχθηκε η Λαμία οργανικά στον εθνικό χάρτη Έρευνας και Καινοτομίας, αφού ιδρύθηκε «Κέντρο 
Έρευνας, Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας» στην Κεντρική Ελλάδα, με την έδρα του 
«Δικτύου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» και τριών τμημάτων έρευνας στη Λαμία. 
Συμπερασματικά, στο τέλος του 2014, η Λαμία και η Περιφέρεια είχαν τελικά ενισχύσει τη θέση τους στον 
χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Τι έγινε από το 2015 μέχρι σήμερα; 
 Χάθηκαν οι πόροι για τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, παρά το γεγονός 
ότι ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε σχετική κοινοβουλευτική του απάντηση, ανέφερε ότι «η 
χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης από το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογήθηκε και ικανοποιήθηκε 
εγκαίρως».  
 Απεντάχθηκε, με νομοθετική ρύθμιση της σημερινής Κυβέρνησης, η Λαμία από τον Εθνικό Χάρτη 
Έρευνας και Καινοτομίας. 
 
Με λίγα λόγια, ουσιαστικά, από το 2015 μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν πρόσθεσε κάτι στα 
πεδία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στη 
Λαμία, στο Νομό και την Περιφέρεια, αλλά ακύρωσε ή δεν προχώρησε όσα είχαν αποφασισθεί από την 
προηγούμενη Κυβέρνηση. 
Και σήμερα έρχεται, χωρίς σαφείς στόχους και οδικό χάρτη, χωρίς ενιαία κριτήρια και στρατηγική, 
αποσπασματικά, να αφήνει να διακινούνται διάφορα πρόχειρα σενάρια για την αρχιτεκτονική της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όμως είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη χώρα και την περιοχή μας και 
κανένας δεν επιτρέπεται να παίζει «κομματικά παιχνίδια» με αυτή. 
Ο κ. Υπουργός, αν θέλει να προκύψει λύση και αυτή να έχει χρονική διάρκεια και απόδοση, θα πρέπει με 
σαφήνεια να παρουσιάσει τουλάχιστον το στόχο, τις αρχές και τα κριτήρια της νέας εθνικής 
αρχιτεκτονικής. 
Δεν είναι δυνατόν να γίνει διάλογος ουσίας με αναπάντητα ερωτήματα όπως:   
 Πόσα συνολικά Τριτοβάθμια Ιδρύματα θα έχει η χώρα;  
 Θα έχει μόνο Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία;  
 Ο Τεχνολογικός τομέας θα κλείσει;  
 Όλα τα ΤΕΙ θα ενταχθούν στα Πανεπιστήμια και με ποιες διαδικασίες;  
 Τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που θα έχουν έδρες;  
 Με ποια κριτήρια θα αναπτυχθούν οι πόλοι, αν υπάρξουν, στα διάφορα σημεία;  
Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούμε με πληρότητα, χωρίς να έχουμε τις θέσεις του κ. Υπουργού ως προς 
τα ερωτήματα αυτά.  
Πέρα και πάνω όμως από τη «δημιουργική ασάφεια» που καλλιεργεί η Κυβέρνηση και η οποία έχει 
κοστίσει ακριβά στη χώρα, οφείλουμε, με σύνεση και ρεαλισμό, να διεκδικούμε το καλύτερο για τη Λαμία 
και τη Φθιώτιδα, σε πλαίσιο ισότητας και ισορροπίας με τις έδρες των άλλων περιφερειών της χώρας.  
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Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα και τους περιορισμούς, και με άγνωστες τις προθέσεις της Κυβέρνησης, 
καταθέτω σκιαγραφικά τη θέση μου επί του θέματος που θέτει η πρόσκληση του κ Δημάρχου.  
 
Βέλτιστη λύση είναι η άμεση επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. 
Η συγκρότηση πρέπει να γίνει πάνω στην υφιστάμενη Σχολή Θετικών Επιστημών, με ταυτόχρονη ίδρυση 2 
νέων τμημάτων και μίας νέας Σχολής με 2 τμήματα. 
Δηλαδή, η Λαμία, για να αρχίσει να κλείνει το άνοιγμα με τις έδρες των άλλων περιφερειών της χώρας, 
πρέπει άμεσα να έχει 2 Σχολές με 6 Τμήματα.  
Και αυτό με ποιότητα και ανταγωνιστικότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σημειώνω όμως ότι πέρα από τα αιτήματά μας προς την εκάστοτε κεντρική Κυβέρνηση, θα πρέπει να μας 
απασχολήσει σοβαρά η διαχρονική δυστοκία του τόπου μας να στηρίξει τη διεύρυνση των υποδομών.  
Γεγονός που στέρησε κατά το παρελθόν, το 2008, τη λειτουργία του αποφασισμένου 2ου τμήματος στη 
Λαμία, με γνωστικό πεδίο την «Ενέργεια», και προσφάτως την ανάπτυξη 3ου τμήματος στο πλαίσιο της 
υφιστάμενης Σχολής. 
Αυτή η δυστοκία πρέπει να τερματιστεί γιατί κάθε φορά αδυνατίζει τη θέση της Λαμίας.  
Η περιοχή πρέπει να παύσει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.  
 
Αν η Κυβέρνηση αρνηθεί την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, τότε 
εφικτή λύση είναι η ενίσχυση της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/Κεντρικής 
Ελλάδας. 
Με ίδρυση άμεσα 2 νέων τμημάτων και μίας νέας σχολής με 2 Τμήματα.   
Η λύση αυτή διασφαλίζει λειτουργία στην περιοχή Πανεπιστημίου καλής ποιότητας και ικανοποιητικού 
ακαδημαϊκού κύρους.  
Έτσι δημιουργούμε ένα καλό μερίδιο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αφήνοντας ανοικτό το συλλογικό 
όραμα για ίδρυση, μελλοντικά, σοβαρού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. 
 
Όσον αφορά το ΤΕΙ Στερεάς, αναμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτηση της Κυβέρνησης για το θεσμό του 
Τεχνολογικού Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά, και φυσικά τις προθέσεις της για το ΤΕΙ 
Στερεάς.  
Προφανώς, αν επιλέξει τη γενική κατάργηση του θεσμού των ΤΕΙ, και την  ενσωμάτωσή τους στα 
Πανεπιστήμια, τότε η διαδικασία και στην περίπτωση της  Στερεάς θα πρέπει να γίνει με τήρηση των 
ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως, υποθέτω ότι θα γίνει σε όλη τη χώρα. 
 
Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιωχθεί η επανίδρυση και λειτουργία του «Κέντρου Έρευνας, 
Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας», όπως προβλεπόταν το 2014.  
Αν αυτό θα αφορά την Κεντρική Ελλάδα ή τη Στερεά Ελλάδα, θα εξαρτηθεί από την λύση για την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα προκριθεί. 
Τέλος, θεωρώ καίριας σημασίας την εξασφάλιση της περιοχής της ΠΑΒΥΠ. 
Ο τόπος μας δεν μπορεί κάθε φορά να πνίγεται στις μιζέριες και τους περιορισμούς της. 
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Κυρίες και Κύριοι, 
Κλείνοντας επαναλαμβάνω ότι για την αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων, όπως αυτό που συζητούμε, 
θεωρώ κρίσιμης σημασίας την ανάληψη πρωτοβουλίας, από τους θεσμούς της περιοχής, για τη 
συγκρότηση Στρατηγικού Σχεδίου υπό τον τίτλο: «Φθιώτιδα 2030». 
Μέσα από συλλογικές, δημοκρατικές, τεκμηριωμένες και στιβαρές διαδικασίες, οφείλουμε εγκαίρως να 
συμβάλλουμε ώστε η Φθιώτιδα να προχωρήσει, κατακτώντας ένα μέλλον με βιώσιμη ανάπτυξη, 
απασχόληση και κοινωνική συνοχή. 
Άλλωστε έχω την πεποίθηση ότι το μέλλον το κατακτούν οι κοινωνίες που το σχεδιάζουν. 
 

 





Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη με αριθμό 1201/30-8-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου 

κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς τον 

Υπουργό Υγείας, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας. 

Κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

οποία στείλατε τότε και ως Υπουργός στο Νοσοκομείο Λαμίας.  

http://www.parliament.gr/Praktika/Synedriaseis-

Olomeleias?search=on&DateFrom=12%2F09%2F2016&DateTo=12%2F09%2F2016 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
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ΠΡΟΣ:  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
Δ/νση Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου 
Τμήμα: Ερωτήσεων 

 
 
ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή. 
 

Απαντώντας στην με αρ. 1854/5-12-2017 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων 
από  το Βουλευτή κ. Χ. Σταικούρα, σχετικά με την επισκευή του Αξονικού Τομογράφου στο ΓΝ Λαμίας, 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 Από την καταγραφή ι/τ εξοπλισμού υψηλού κόστους/τεχνολογίας αιχμής που έχει 
πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας (με τελευταία ετήσια επικαιροποίηση τον 
Ιούνιο του 2017) προκύπτει ότι, το Γ.Ν. Λαμίας διαθέτει έναν Αξονικό Τομογράφο CT, του 
κατασκευαστικού οίκου PHILIPS, με έτος εγκατάστασης το 2003  και «ΜΕΤΡΙΑ» λειτουργική κατάσταση.  
 Έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας η με αρ. πρωτ.: Α6/ΓΠοικ. 
76027/12.10.2016 (ΑΔΑ: 71Η9465ΦΥΟ-ΤΚΔ) Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια νέου 
Αξονικού Τομογράφου 16 τομών. 

Επισυνάπτεται αναλυτικός σχετικός πίνακας όλων των Συντηρήσεων–Επισκευών που αφορούν 
τον Αξονικό τομογράφο του ΓΝ Λαμίας, από το Νοέμβριο του 2014 έως και σήμερα. 
 
 

A/
A/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΡ. 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 01.563.3 1/10/2014 30/11/2015 71.082,00 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 03.914.3 1/12/2015 31/5/2016 29.617,50 

ΕΞΑΜΗΝΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

3 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 03.1078 1/6/2016 31/5/2017 45.000,00 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 03.1656 23/6/2017 22/6/2018 45.000,00 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 



 2 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 05.1555 28/4/2017 28/6/2017 57.080,00 

ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ  

6 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 03.1644 30/6/2017 10/7/2017 9.968,00 

ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 03.1656 12/7/2017 30/7/2017 27.241,29 

ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ  

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Βουλευτή κ. Χ. Σταικούρα 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ.  Αναπλ. Υπουργού 
2.Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ. 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
                     
                   
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 
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Σημεία Τοποθέτησης Βουλευτή Φθιώτιδας κ. Χρ. Σταϊκούρα για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας 

 
Λαμία, 09-02-2017 

 
Τα προβλήματα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας είναι πολλά, μεγάλα και διαχρονικά. 
Αυτά όμως έχουν διογκωθεί και πολλαπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, όπως βέβαια και οι 
λειτουργικές εκκρεμότητες, εξαιτίας, κυρίως, της αδράνειας, της αδιαφορίας και της έλλειψης 
στρατηγικού σχεδιασμού από πλευράς της σημερινής Κυβέρνησης. 
Κυβέρνηση η οποία: 
 Άργησε να τοποθετήσει Διοικητικό Συμβούλιο.  
 Καθυστέρησε να διενεργήσει – με βάση καταγγελίες – ουσιαστικό και σε βάθος διαχειριστικό 
έλεγχο. 
 Δεν έχει διατυπώσει καμία συγκεκριμένη πρόταση για το παρόν και το μέλλον της Έκθεσης. 
Με λίγα λόγια; Καμία δέσμευση, ανύπαρκτος σχεδιασμός, άβουλος παρατηρητής της κατάστασης. 
 
Συγκεκριμένα: 
Ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Σταθάκης, σε απάντησή του, στις 4 
Αυγούστου 2016, σε σχετική κοινοβουλευτική μου ερώτηση, της 14ης Ιουλίου 2016, αφού επέρριψε 
ευθύνες στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Έκθεσης, αναφέροντας μάλιστα, με νόημα, ότι 
συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου και του Επιμελητηρίου, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η «άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του ΔΣ, η διενέργεια 
ουσιαστικού και σε βάθος διαχειριστικού ελέγχου και η ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας». 
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 27 Ιουλίου 2016, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Παπαδεράκης, από τη 
Λαμία, είχε αναλάβει τις ίδιες δεσμεύσεις. 
Από τότε έχουν περάσει 7 μήνες. 
7 μήνες και είμαστε ακόμη στο σημείο αφετηρίας αυτών των πρωτοβουλιών. 
Δηλαδή είμαστε, για πολλοστή φορά, στο ίδιο «έργο» θεατές.  
«Έργο» που ανεβαίνει συνεχώς και παντού, όπως, για παράδειγμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 
 
Τότε όμως, είχα θέσει 2 πρόσθετα ερωτήματα στον κ. Υπουργό: 
1ο Ερώτημα: Γιατί στο πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Έκθεσης, Συμβούλιο 
που υπενθυμίζω ότι παραιτήθηκε σύσσωμο, δηλαδή τόσο τα μέλη που είχαν τοποθετηθεί από την 
Κυβέρνηση, όσο και τα μέλη που ήταν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων της 
περιοχής, αναφέρεται ότι «έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας προς το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού και δεν υπάρχει η βούληση να συνεχίσουμε να διοικούμε την Πανελλήνια 
Έκθεση Λαμίας υπό τις παρούσες συνθήκες»; 
2ο Ερώτημα: Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο σε ότι αφορά τη Διοίκηση της Έκθεσης;  
Αυτά τα ερωτήματα ουδέποτε απαντήθηκαν. 
Σήμερα, 7 μήνες μετά, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το γιατί. 
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Το ζήτημα συνεπώς που τίθεται σήμερα είναι τι πρέπει να γίνει άμεσα και μεσο-μακροπρόθεσμα ώστε 
να επανέλθει η Έκθεση αρχικά σε λειτουργία και μεταγενέστερα να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο; 
 
1ον. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατόν, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας. 
Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει αρκετούς μήνες πριν, αφού αρκεί μία απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού για την πραγματοποίηση έκτακτου δημοσιονομικού ελέγχου με βάση σχετικές καταγγελίες. 
Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. 
 
2ον. Να αποκατασταθεί, το ταχύτερο δυνατόν, η λειτουργία του ΔΣ της Έκθεσης, με βάση τις δεσμεύσεις 
που ανέλαβε, πέρυσι το καλοκαίρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και αυτό ώστε να λειτουργήσει 
και εφέτος η ΠΕΛ. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ΔΣ της Έκθεσης, το Υπουργείο σε συνεργασία με 
τους φορείς, να εξασφαλίσει την εφετινή της λειτουργία. 
 
3ον. Να αξιοποιηθεί η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της ΠΕΛ, που έγινε το 2014 (Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 
Α’ 265, 23.12.2014) και η οποία προβλέπει διεύρυνση των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων της 
Έκθεσης. 
Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Νόμο της προηγούμενης Κυβέρνησης, Νόμο στον οποίο έκαναν ιδιαίτερα 
θετικά σχόλια εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων της περιοχής κατά τα εγκαίνια 
της 50ης ΠΕΛ (11 Ιουνίου 2016), η ΠΕΛ μπορεί, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί μόνιμο 
εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, να προβαίνει σε εκσυγχρονισμό και επέκταση όλων των υποδομών 
της, να διοργανώνει εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις με θέματα οικονομικού, 
τεχνολογικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος. 
Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, ανύπαρκτος Κυβερνητικός σχεδιασμός! 
 
4ον. Να γίνει συνάντηση στο Υπουργείο που εποπτεύει την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. 
Να υπάρξει η δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου ότι θα λειτουργήσει η Έκθεση με ομαλό και 
βιώσιμο τρόπο, με πιο ενεργό ρόλο, ακόμη και εποπτεία, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη βάση 
όμως ενός βιώσιμου επιχειρησιακού σχεδίου. 
  
5ον. Να επιδιωχθεί συνεργασία με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο. 
Και αυτό γιατί η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας διαθέτει πολλά, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
 Βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σε σημείο που διευκολύνεται η πρόσβαση από ποικίλες 
κατευθύνσεις, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.  
 Μπορούν να υπάρξουν πολλών διαφορετικών ειδών εκθεσιακές διοργανώσεις. 
 Υπάρχουν οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις, εντός και εκτός της Έκθεσης, εντός της πόλης και σε 
κοντινές αποστάσεις, για την ανάληψη σημαντικών διοργανώσεων. 
Έχω συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα με τον Πρόεδρο της ΔΕΘ, κ. Τζήκα, ο οποίος είναι θετικός και 
διαθέσιμος να προσφέρει τεχνογνωσία και συνεργασία, είτε ως τεχνικός σύμβουλος είτε/και ως συν-
διοργανωτής εκθέσεων, υπό συγκεκριμένους όμως όρους βιωσιμότητας του εγχειρήματος.  
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Δελτίο Τύπου 

 
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 

 
Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε την υπ’ αρίθμ. 5820/10-05-2018 Ερώτηση στη 
Βουλή, σχετικά με τη σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα - Λιανοκλάδι. 
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης: 
 
             

Ερώτηση 
προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 
Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 

 
Θέμα: Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέα - Λιανοκλάδι 

 
O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στις 22.12.2017, σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα 
τοπικά ΜΜΕ στη Λαμία, δήλωσε πως «με το που θα ξεκινήσει η νέα χάραξη, ξεκινάμε μελέτη και εργασίες 
για την αξιοποίηση της γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι για τουριστικούς σκοπούς». 
Ωστόσο, τα μέχρι σήμερα Κυβερνητικά πεπραγμένα, δεν επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου. 
Αντιθέτως, πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γραμμή έχει αφεθεί στην τύχη της, 
ενώ σταθμοί (Λιλαία) και τμήματα αυτής (Αρπίνη – Ασωπός) έχουν γίνει στόχοι αγνώστων δραστών, οι 
οποίοι αφαιρούν σημαντικό αριθμό υλικών. 
Υπενθυμίζεται πως πρόταση για ανάπτυξη τουριστικής / θεματικής διαδρομής στην παλαιά σιδηροδρομική 
γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι, είχε υποβληθεί μέσω δημοσιοποιημένης επιστολής του υπογράφοντα προς 
τους αρμόδιους υπουργούς, μεταξύ αυτών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, από τις 
4.10.2016. 
Κατόπιν αυτών, 
 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ 
ο κ. Υπουργός: 

 
1ον. Ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός του Υπουργείου για τη γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι; Έχουν γίνει 
σχετικές μελέτες; Πότε θα ξεκινήσουν «οι εργασίες την αξιοποίηση της γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι για 
τουριστικούς σκοπούς», όπως είχε δεσμευθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου; 
2ον. Έχει υπόψη του το Υπουργείο τα αναφερόμενα περιστατικά κλοπών; Αν ναι, σε τι ενέργειες έχει προβεί 
για να προασπίσει τη δημόσια περιουσία; 
 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 
 

Χρήστος Σταϊκούρας 
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Λειτουργία τμήματος κτηνιατρικής υπηρεσίας
Παρέμβαση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

για τη λειτουργία της κτηνιατρικής μονάδας

Προβλήματα που παρουσιάζει η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Μακρακώμης

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών 

σχετικά με προβλήματα Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών

(22.12.2017)

Διάθεση κτιρίων ειρηνοδικείων στο Δήμο

Ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία για την 

παραχώρηση της χρήσης των κτιρίων 

ειρηνοδοκείων

(25.10.2016)

Ολοκλήρωση, προσβασιμότητα & προβλήματα 

που συνοδεύουν το νέο οδικό άξονα 

παράκαμψης Μακρακώμης

Ερώτηση προς Υπ.Υποδομών Μεταφορών για 

απαλλοτριώσεις στο δρόμο, με σκοπό τη 

βελτίωση της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου

(15.02.2017)

Ζητήματα δασικής υπηρεσίας

Επίσκεψη στις πληγείσες από τις πλημμύρες 

περιοχές του Δήμου Μακρακώμης και 

συνάντηση με τον Δήμαρχο (02.02.2015) 

Κατάθεση Σχετικής Ερώτησης

(27.02.2015)

Ζητήματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας της 

περιοχής και αγροτικά ζητήματα

Αναφορές για εξισωτική αποζημίωση κατόπιν 

αιτημάτων του Κτνητροφικού Συλλόγου 

Δυτικής Φθιώτιδας (13.01.2017 και 

18.01.2017)

Εξοπλισμός και λειτουργία σχολικών μονάδων
Ζητήματα έλλειψης εξειδικευμένου 

προσωπικού στο Δασαρχείο Σπερχειάδας

Εξοπλισμός και λειτουργία αστυνομικής 

υπηρεσίας

Κτιριακές υποδομές μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόβλημα γέφυρας Παλιουρίου
Χρηματοδότηση και θεσμική λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έργο Βίστριζας και Αναδασμός Έργο Βίστριζας

Απολογισμός και Παρουσίαση Θεμάτων και Παρεμβάσεων για τη Φθιώτιδα 

1ος Κύκλος Επισκέψεων και Συσκέψεων Εργασίας 2017 | 2ος Κύκλος Επισκέψεων και Συσκέψεων Εργασίας 2018
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Μη λειτουργία Υποθηκοφυλακείου

Ερώτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 

τα Υποθηκοφυλακεία (18.07.2016)

Απόφαση για κατάργηση του 

Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης, παρά τις 

διαβεβαιώσεις ΣΥΡΙΖΑ για το ακριβώς αντίθετο 

(έχει δοθεί τριετής παράταση λειτουργίας)

Ερώτηση προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας για το Υποθηκοφυλάκειο 

(08.01.2018)

ΛΑΡΚΟ
Αναφορά για κάλυψη ιατρικού προσωπικού 

(19.12.2016)
ΛΑΡΚΟ Βλ. ειδική ενότητα κάτωθι

ΟΣΜΑΕΣ (Δίκτυο Ύδρευσης)
Αναφορά προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

(07.03.2016)

Αστυνόμευση Δήμου Λοκρών - Αυξημένη 

Εγκληματικότητα

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για 

εγκληματικότητα στο Δήμο Λοκρών 

(27.11.2017)

Νέα Ερώτηση στις 23.02.2018

Το Υπουργείο απαντά πως οι αριθμοί δείχνουν 

μείωση της εγκληματικότητας

Διάθεση Κτιρίων Ειρηνοδικείων στο Δήμο
Αναφορά σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική 

για τα διόδια (21.08.2015)

Προβλήματα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Αταλάντης και Λιμενικού Τμήματος Αταλάντης

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών 

σχετικά με προβλήματα Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών (22.12.2017)

Κόκκινα Σπίτια στη Μαλεσίνα

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής 

ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με ανάκληση 

απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ελιά 

Καλαμών, άμεσα ενδιαφερόμενος ο αγροτικός 

συνεταιρισμός Λιβανατών

(16.01.2017)

Προβλήματα του Εμπορικού Συλλόγου 

Αταλάντης

(φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, 

παρεμπόριο κ.ά.)

Αναφορά μετά από αίτημα του Δήμου Λοκρών 

για απόθεση υπολειμάτων στην ΠΑΘΕ 

(21.08.2017)

Θέματα Λιμενικής, Πυροσβεστικής και 

Αστυνομικής Υπηρεσίας (καύσιμα, εξοπλισμός 

κλπ, μεταστέγαση αστυνομικού τμήματος)

Δασαρχείο, έλλειψη προσωπικού, κατανομή 

πόρων

Ερώτηση προς Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με ζημιές από 

τον πράσινο σκουλήκι στην Κυρτώνη 

(23.08.2017)

Χωρική Επέκταση Δασαρχείου

Ερώτηση προς Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ζημιές 

από χαλαζόπτωση στο Δήμο Λοκρών 

(25.10.2017)
Θέματα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

Παρεμπόριο

Παραμονή ΙΚΑ Αταλάντης

Προσωπικό Βιβλιοθήκης Αταλάντης (ενίσχυση)

Οδικό Δίκτυο Αταλάντη - Καλαπόδι

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων
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Μη επαρκής στελέχωση Κέντρου Υγείας και 

κτιριακά θέματα

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας για τα 

προβλήματα λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου 

Εθνικού Δικτύου Υγείας – Κέντρο Υγείας 

Δομοκού (13.12.2016)

Ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του 

Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας – Κέντρου 

Υγείας Δομοκού

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας για τα 

προβλήματα λειτουργίας του Πρωτοβάθμιου 

Εθνικού Δικτύου Υγείας – Κέντρο Υγείας 

Δομοκού (12.03.2018)

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε

Υποχρηματοδότηση (πληθυσμιακά και όχι 

γεωγραφικά κριτήρια)

Παρέμβαση στην ΤΕΡΝΑ για μεταφορά 

χρήσιμων υλικών στη Μελιταία μετά από 

αίτημα Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 

(02.11.2016)

Προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Δομοκού

Ερώτηση προς Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά 

με προβλήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

(22.12.2017)

Μεταστέγαση του αστυνομικού τμήματος 

Δομοκού στο Ειρηνοδικείο

Προβλήματα αστυνόμευσης στο Δήμο 

Δομοκού

Ερώτηση προς Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά 

με την αστυνόμευση στο Δήμο Δομοκού 

(13.03.2018)

Το Υπουργείο απαντά πως οι αριθμοί δείχνουν 

μείωση της εγκληματικότητας 
Ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση, την 

προσβασιμότητα και τα προβλήματα που 

συνοδεύουν τη λειτουργία του Ε-65

Ερώτηση προς Υπουργείο Υποδομών σχετικά 

με την κατασκευή Νοτίου Τμήματος του Ε65 

(14.03.2018)

Ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση του 

τηλεοπτικού σήματος και του διαδικτύου στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δομοκού

Ερώτηση προς Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής 

για τα προβλήματα παροχής τηλεοπτικού 

σήματος και συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο 

(16.01.2018) - Απάντηση Υπουργείου πως θα 

λυθεί το ζήτημα

Ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και 

θεσμική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα
Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού

(25.01.2017)
Αστυνόμευση Περιοχής

Ερώτηση προς Υπουργείο Εσωτερικών για 

εγκληματικότητα - Υπενθύμιση δέσμευσης του 

Υπουργείου για ίδρυση Υποδιεύθυνσης 

Ασφαλείας (16.04.2018)

Το Υπουργείο απαντά πως οι αριθμοί δείχνουν 

μείωση εγκληματικότητας

Σχολείο Μενδενίτσας [σεισμόπληκτο]
Ερώτηση προς  το Υπουργείο Υποδομών

(24.01.2017)

Προβλήματα Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγίου 

Κωνσταντίνου

Κατάθεση Ερώτησης για προβλήματα 

προσωπικού στο ΠΚ Αγ.Κων/νου και για την 

επικείμενη λειτουργία του ΠΚ Κνημίδας

(22.12.2017)

Παραλιακή Αγίου Κωνσταντίνου
Ενίσχυση του σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο 

Υπουργείο
Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο περιοχής

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής 

ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τους 

βιοκαλλιεργητές ελιάς στον Άγιο Σεραφείμ

(17.12.2015)

Μη ουσιαστική λειτουργία του Κέντρου Υγείας 

Καμένων Βούρλων

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας 

(26.06.2018)

Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη Κυβέρνηση 

είχε εγκρίνει σχετικό Οργανισμό, για να γίνουν 

οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού 

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδομών, 

Οικονομικών και Οικονομίας σχετικά με την 

παροχή βοήθειας σε σεισμόπληκτες περιοχές 

(11.4.2016)

Χρηματοδότηση και θεσμική λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και τουριστικών 

περιοχών του ΔήμουΜ
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Λειτουργία Τουριστικής Σιδηροδρομικής 

Γραμμής Τιθορέα - Λιανοκλάδι

Δημόσια Επιστολή - Πρόταση προς Υπουργό 

Πολιτισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης για 

ανάπτυξη τουριστικής διαδρομής Τιθορέα - 

Λιανοκλάδι (04.10.2016)

Λειτουργία Τουριστικής Σιδηροδρομικής 

Γραμμής Τιθορέα - Λιανοκλάδι

Ερώτηση σχετικά με την εικόνα εγκατάλειψης 

και λεηλασίες στη γραμμή Τιθορέα Λιανοκλάδι 

- Υπενθύμιση για δέσμευση του Υπουργού πως 

θα αξιοποιηθεί η γραμμή (11.05.2018)

Τελικά, δόθηκε λύση στο ζήτημα

Θέματα με Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας και 

Ελάτειας

Ερώτηση προς αρμόδια Υπουργεία για 

παραχώρηση χρήσης των κτιρίων των 

Ειρηνοδικείων Αμφίκλειας και Ελάτειας

(11.04.2017)

Προβλήματα αστυνόμευσης της περιοχής

Ερώτηση για προβλήματα στην αστυνόμευση 

στο Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας (27.11.2017)

Το Υπουργείο απαντά πως οι αριθμοί δείχνουν 

μείωση της εγκληματικότητας 

Θέματα Εκπροσώπησης στο ΔΣ Συνδέσμου 

Δήμων ή Κοινοτήτων

Σχετική Ερώτηση προς το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Υποδομών

(11.04.2017)

Λειτουργία ΑΤΜ στην  Ελάτεια

Επικοινωνία με τη Διοίκηση της Τράπεζας 

Πειραιώς, ώστε να εξεταστεί η 

επαναλειτουργία του ΑΤΜ

Οδικό Δίκτυο Τιθορέα - Φτερόλακα
Αναφορά για δρομολόγια ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

(27.07.2015)

Έλλειψη Προσωπικού στο Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο Αμφίκλειας

Ερώτηση σχετικά με την έλλειψη προσωπικού 

και στο ΠΚ Αμφίκλειας

(22.12.2017)

Καθαρισμός Κηφισσού
Αναφορά σχετικά με τα υπό κατάργηση 

Υποθηκοφυλακεία (22.02.2016)
Αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές

Ζώνες Πυροπροστασίας Παρνασσού και 

Καλλιδρόμου

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδομών, 

Οικονομικών και Οικονομίας σχετικά με την 

παροχή βοήθειας σε σεισμόπληκτες περιοχές 

(11.04.2016)

Αξιοποίηση ορεινού όγκου και χιονοδρομικών 

εγκαταστάσεων

Καθαριότητα Δήμου (εμπλοκή με Ελεγκτικό 

Συνέδριο)

Ερώτηση για προβλήματα χρηματοδότησης και 

λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Παρνασσού (07.04.2017)

Λειτουργία Κέντρου Υγείας και ελλείψεις 

ιατρικού προσωπικού

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων

Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο

Λειτουργία Προαστικού
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Δασικοί Χάρτες Προβλήματα αστυνόμευσης της περιοχής

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για 

εγκληματικότητα - Υπενθύμιση δέσμευσης του 

Υπουργείου για ίδρυση Υποδιεύθυνσης 

Ασφαλείας (16.04.2018)

Το Υπουργείο απαντά πως οι αριθμοί δείχνουν 

μείωση εγκληματικότητας

Προβλήματα με τη δακοκτονία

Ερώτηση προς το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για 

τη δακοκτονία

(19.10.2016)

Αγροτικά προβλήματα της περιοχής

Ερώτηση προς Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με ζημιές από 

χαλαζόπτωση (04.08.2017)

Έργα Υποδομής, Λιμάνι Στυλίδας και Γλύφας

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών 

(30.05.2017)

Ζήτημα εξαγωγής νωπού ελαιόκαρπου σε 

χώρες της ΕΕ και σε τρίτες χώρες

Ερώτηση προς Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων (26.09.2017)

Ενίσχυση προσωπικού πυροσβεστικής 

υπηρεσίας

Παρέμβαση και έναρξη λειτουργίας ΑΤΜ 

Τράπεζας Πειραιώς στην Παραλία Ραχών

 (21.08.2015)

Ζητήματα χρηματοδότησης έργων του Δήμου 

με Κοινοτικά κονδύλια

Εξοπλισμός αστυνομικής υπηρεσίας

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Υποδομών και 

Εσωτερικών σχετικά με την οδική ασφάλεια 

στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας - Στυλίδας 

(01.04.2016)
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Τουριστική Ανάπτυξη Περιοχής

Δημόσια Επιστολή - Πρόταση προς Υπουργό 

Πολιτισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης για 

ανάπτυξη τουριστικής διαδρομής Τιθορέα - 

Λιανοκλάδι (04.10.2016)

Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής - 

Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ιαματικών 

πηγών

Αναφορά σχετικά με τις Ιαματικές Πηγές 

Λουτρών Υπάτης (29.01.2018)

ΒΙΠΕ και τρόποι αναβάθμισής της
Πλημμύρες σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων - 

Επίσκεψη σε πληγείσες περιοχές (02.02.2015)
Αυξημένη Παραβατικότητα στη Λαμία

Ερώτηση σχετικά με την παραβατικότητα στην 

πλατεία Πάρκου (05.06.2018)

Αστική Ανάπλαση Πόλης
Ερώτηση και Απαντήσεις αρμοδίων Υπουργών 

σχετικά με τις πληγείσες περιοχές (27.03.2015)

Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (βλ. ειδική ενότητα 

κάτωθι)

Ερώτηση σχετικά με την υποβάθμιση του ΚΕΥΠ 

Λαμίας (18.06.2018)

Αθλητικές Υποδομές

Ερώτηση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 

κατάργηση του ΑΤ Υπάτης

(30.08.2015)

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (βλ. ειδική ενότητα 

κάτωθι)

Ερώτηση σχετικά με την κατασκευή Νοτίου 

Τμήματος του Ε65 Λαμία - Ξυνιάδα 

(14.03.2018)

Ολοκλήρωση Ε-65

Αναφορά σχετικά με αποκατάσταση βλαβών 

στην κοινότητα Μοσχοκαρυάς, μετά από έργα 

διάνυξης τούνελ Όρθρυος από την ΕΡΓΟΣΕ -

Θετική απάντηση από Δ/ντα Σύμβουλο της 

ΕΡΓΟΣΕ

(23.09.2016)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (βλ. ειδική ενότητα 

κάτωθι)

Ερώτηση σχετικά με πλημμυρικά φαινόμενα 

στην ΤΚ Στίρφακα του Δήμου Λαμιέων 

(29.06.2018)

Αξιοποίηση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας 

(π.χ. φυσικό αέριο)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ΛΑΡΚΟ

Το 2012, στο αρχικό Σχέδιο Αθηνά, η Λαμία δεν 

υπήρχε στον πανεπιστημιακό χάρτη και την έδρα 

του νέου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διεκδικούσε η 

Χαλκίδα

Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της ΠΕΛ (Ν. 

4314/2014, ΦΕΚ Α’ 265, 23.12.2014), ο οποίος  

προβλέπει διεύρυνση των δραστηριοτήτων και 

δυνατοτήτων της Έκθεσης (23.12.2014)

Ερώτηση σχετικά με μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων της ΛΑΡΚΟ στην ΕΕΣΠ ΑΕ (28.06.2017)

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε

Ιδρύεται Σχολή Θετικών Επιστημών (υπαγόμενη 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με έδρα τη Λαμία, 

με νέο Τμήμα την Πληροφορική και ορίζεται έδρα 

του νέου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας η Λαμία

Σήμερα, ο αριθμός των φοιτητών έχει 

υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν

Ερώτηση σχετικά με την παραιτηθείσα Διοίκηση 

και τη λειτουργία της ΠΕΛ

(14.07.2016)

Ερώτηση σχετικά με προβλήματα στη ΛΑΡΚΟ 

Ερωτάται ο Υπουργός ποιος είναι ο σχεδιασμός 

για την εταιρία (02.02.2018)

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε

Πρόβλεψη για χρηματοδότηση

3 εκατ. ευρώ για την έναρξη κατασκευής 

κτιριακών υποδομών για τη Σχολή (τέλη 2013)

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος 

ουσιαστικά δεν τοποθετείται στα ζητήματα της 

Ερώτησης (23.08.2016)

Συμμετοχή σε συνάντηση στα Γραφεία της ΛΑΡΚΟ 

στην Αθήνα μεταξύ Διοίκησης, Σωματείου 

Εργαζομένων, Βουλευτών, Δημάρχων και φορέων

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει 

σχέδιο εκ μέρους της Κυβέρνησης (15.02.2018)

Το ΤΕΙ Στερεάς χρηματοδοτείται με 3 εκατ. ευρώ, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα που προκάλεσε η 

συγχώνευση ΤΕΙ Λαμίας και Χαλκίδας 

(04.06.2014)

Συμμετοχή στη Σύσκεψη για την ΠΕΛ που 

συγκάλεσε ο κ. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Έκδοση σχετικού ΔΤ με τις θέσεις του Χρ. 

Σταϊκούρα για το ζήτημα της ΠΕΛ (09.02.2017)

Συνάντηση με Υπουργό κ. Σταθάκη στο Υπουργείο

Ο Υπουργός αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά!

Η Κυβέρνηση ακόμα δεν έχει σχέδιο για τη ΛΑΡΚΟ 

(29.03.2018)

Έγκριση Ίδρυσης Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών στη Λαμία (27.08.2014), 

ενώ παράλληλα ενισχύεται η Σχολή Θετικών 

Επιστημών με μέλη ΔΕΠ και υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό

Το Μεταπτυχιακό λειτουργεί σήμερα, με επιτυχία

Ερώτηση σχετικά με την αναβολή του χρόνου της 

ετήσιας έκθεσης που γίνεται στο χώρο της ΠΕΛ 

(14.06.2017)

Συμμετοχή σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος 

Λοκρών για τη ΛΑΡΚΟ, στην Αταλάντη.

Οι κυβερνητικές αυταπάτες καταρρέουν, 

επιβεβαιώνεται από τη Διοίκηση και τους 

κυβερνητικούς βουλευτές πως σχέδιο για την 

εταιρία δεν υπάρχει (15.04.2018)

Υπογραφή Απόφασης κάλυψης  του κόστους 

μετεγκατάστασης διάφορων υποδομών του 

Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου», εν 

όψει της παραχώρησης έκτασης στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Δήμο Λαμιέων

Ευχαριστίες στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. 

Δήμαρχο Λαμιέων (09.12.2014)

Αόριστες τοποθετήσεις του Υπουργείου στην 

Ερώτηση, απαντώντας πως ενδεχομένως η ΠΕΛ 

να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο

Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη μη 

διεξαγωγή της 51ης ΠΕΛ στην προγραμματισμένη 

περίοδο (11.07.2017)

Ερώτηση σχετικά με προβλήματα στη ΛΑΡΚΟ

Η Κυβέρνηση σιωπά ανησυχητικά (04.06.2018)

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε

 Ίδρυση και  συγκρότηση του «Κέντρου Έρευνας, 

Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας-

ΕΤΕΚ» στην Κεντρική Ελλάδα

Η Λαμία θα έχει έδρα το «Δίκτυο Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας» και ιδρύεται, επίσης, 

παράρτημα του «Ινστιτούτου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης» του ΕΤΕΚ (έκδοση ΠΔ 

24.12.2014)

Δήλωση σχετικά με τη  μη διεξαγωγή της 51ης 

ΠΕΛ ούτε τον Σεπτέμβριο, παρά τις σχετικές 

τοποθετήσεις του Υπουργείου (06.09.2017)

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και 

Οικονομικών σχετικά με τις Υποδομές της Σχολής 

Θετικών Επιστημών-ΣΘΕ (11.05.2015)

Ερώτηση σχετικά με την ΠΕΛ και το σχεδιασμό 

του αρμόδιου Υπουργείου (22.01.2018)

Απολογισμός και Παρουσίαση Θεμάτων και Παρεμβάσεων για τη Φθιώτιδα 

1ος Κύκλος Επισκέψεων και Συσκέψεων Εργασίας 2017 | 2ος Κύκλος Επισκέψεων και Συσκέψεων Εργασίας 2018
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ΛΑΡΚΟ

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Χρ. Σταϊκούρα για 

τις υποδομές της ΣΘΕ - Συγκεχυμένες απαντήσεις 

της Υφυπουργού Οικονομικών, παραπέμπει στο 

Υπουργείο Παιδείας για το αν υπάρχει στρατηγική 

για τη ΣΘΕ (08.06.2015)

Λόγω συγκεχυμένης απάντησης, Επιστολή Χρ. 

Σταϊκούρα προς τον Υπουργό Παιδείας για τη ΣΘΕ 

(11.06.2015)

Για 2η φορά επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρουσιάζονται 

διοικητικές αναταράξεις στο ΔΣ της ΠΕΛ.

Κατάθεση σχετικής Ερώτησης.

(23.02.2018)

Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τις 

υποδομές της ΣΘΕ (12.10.2015)

Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την κατάσταση 

στην ΠΕΛ, μετά και την παραίτηση του αρμόδιου 

Υπουργού «Απανωτές παραιτήσεις μελών ΔΣ σε 

υπό παραίτηση πολιτική ηγεσία» (27.02.2018)

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε 

ερώτησή μου: "η χρηματοδότηση της 

μετεγκατάστασης από το Υπουργείο Οικονομικών 

δρομολογήθηκε και ικανοποιήθηκε εγκαίρως" 

(04.11.2015)

950.000 ευρώ που εξασφαλίστηκαν το 2014, 

παρέμεναν μέχρι και το τέλος του 2015 και εν 

συνεχεία χάθηκαν

Παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από τη 

Λαμία για διεξαγωγή "Διεθνούς Έκθεσης Λαμίας" 

(27.07.2017), στο 2ο δεκαπενθήμερο του 

Απριλίου η Κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος

Κίνδυνος μη διεξαγωγής της ΠΕΛ ούτε και φέτος

Κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς το Υπουργείο 

(17.04.2018)

Τοποθέτηση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις 

κτιριακές δομές της ΣΘΕ (19.03.2017)

Δήλωση σχετικά με τη σύγχυση που προκαλεί ο 

Υπουργός Παιδείας, αφήνοντας να διακινούνται 

διάφορα σενάρια για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στην περιοχή μας (19.09.2017)

Τοποθέτηση Χρ. Σταϊκούρα για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στη Φθιώτιδα στη σύσκεψη που 

συγκάλεσε ο Δήμος Λαμιέων (21.11.2017)

Ερώτηση για κτιριακές υποδομές για την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Λαμία

(09.05.2018)

Η Ερώτηση δεν απαντήθηκε

Επιστολή Χρ. Σταϊκούρα προς ΠΕΔ για την 

πρόταση του κ. Πανούση - Ναι στη συγκρότηση 

Παν/μίου Στερεάς Ελλάδας, αλλά εκφράζονται 

επιφυλάξεις σε σημεία της συγκεκριμένης 

πρότασης (20.06.2018)
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Έγκριση Αιτήματος Χρηματοδότησης του ΓΝΛ με 290.000 ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (20.12.2013)

Επιχορήγηση του ΓΝΛ με 250.000 ευρώ για την απόκτηση νέου αξονικού τομογράφου, κατόπιν αιτήματος του ΔΣ του 

ΓΝΛ
Υπογραφή νέου Οργανισμού του ΓΝΛ, ο οποίος προβλέπει αύξηση κλινών από 340 σε 407 και αύξηση ιατρών ΕΣΥ και 

υπηρετούντων στη νοσηλευτική υπηρεσία (18.12.2014)
Ερώτηση για τη σχεδιαζόμενη Διακοπή Λειτουργίας Γραφείου Υποδιοίκησης 5ης ΥΠΕ στη Λαμία (18.03.2015)

Ερώτηση για τα διερυνόμενα προβλήματα στο ΓΝΛ (15.04.2015)

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Χρ. Σταϊκούρα για τα προβλήματα του ΓΝΛ, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός 

Συνάντηση  με τον εκτελ. χρέη Διοικητή του ΓΝΛ κατόπιν πρόσκλησής του

Διογκώνονται τα προβλήματα του ΓΝΛ (22.06.2015)
Ερώτηση σχετικά με την κατανομή πιστώσεων και τη χρηματοδότηση του ΓΝΛ (19.10.2015)

Επανυποβολή, απουσία απάντησης (13.01.2016)
Ερώτηση σχετικά με προβλήματα στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΛ (21.10.2015)

Επαναυποβολή στις 03.12.2015 και στις 30.12.2015, απουσία απάντησης
Απαντητική επιστολή εκτελ. χρέη Διοικητή του ΓΝΛ, ενημέρωση για τον εξοπλισμό του ΓΝΛ με τα κονδύλια της 

Το ΓΝΛ έχει αφεθεί στην τύχη του

Από τις 8 Ερωτήσεις που έχει καταθέσει ο Χρ. Σταϊκούρας, το Υπουργείο Υγείας απάντησε σε μόλις 1 (15.02.2016)
Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης για τα προβλήματα του ΓΝΛ (09.03.2016)

Κατάθεση Ερώτησης σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού του ΓΝΛ (15.03.2016)

Από τις 47 θέσεις επικουρικού προσωπικού στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια κατανέμεται μόνο 1 θέση στο ΓΝΛ και 

μάλιστα ειδικότητας Βοηθού Φαρμακείου! -  Έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου (31.03.2016)
Η Κυβέρνηση αδιαφορεί για το ΓΝΛ

Αρνείται 13 συνεχόμενες φορές να προσέλθει στη Βουλή να απαντήσει σε κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για το ΓΝΛ 
Επίκαιρη Ερώτηση για τα προβλήματα του ΓΝΛ (30.08.2016)

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Χρ. Σταϊκούρα μετά από 15 αναβολές

Απαντά ο Αν. Υπουργός Υγείας - Κλείνει την απάντησή του δεσμευόμενος πως "δεν θα χαθεί ούτε 1 ευρώ από τα 

χρήματα που είχατε βγάλει ως Υπουργός για το ΓΝΛ" (13.09.2016)
Ερώτηση για τα προβλήματα στη χειρουργική κλινική του ΓΝΛ (12.10.2016) - 20 μέρες μετά έκλεισε η χειρουργική 

κλινική 
Συμμετοχή - Δηλώσεις Χρ. Σταϊκούρα στη Σύσκεψη του Δήμου Λαμιέων για το ΓΝΛ (02.11.2016)

Ερώτηση σχετικά με τη μη λειτουργία του αξονικού τομογράφου (06.03.2017)

Επανυποβολή, απουσία απάντησης (10.04.2017)
Αποστολή Επιστολής Χρ. Σταϊκούρα προς τον Διοικητή του ΓΝΛ

Ζητείται ενημέρωση για το θέμα προμήθειας νέου αξονικού τομογράφου, καθώς και για ιατρικό και τεχνολογικό 

εξοπλισμό με τον οποίο ενισχύθηκε το ΓΝΛ, μετά από την επιπλέον και εκτός Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 

χρηματοδότηση που εξασφάλισε η προηγούμενη Κυβέρνηση, συνολικού ύψους 605.000 ευρώ, μαζί με το ποσό για τον 
Αδιαφορούν Υπουργείο και Διοίκηση ΓΝΛ για τα Ερωτήματα

Δημοσιοποίηση Επιστολής Χρ. Σταϊκούρα (08.05.2017)
Απαντητική επιστολή του Διοικητή ΓΝΛ

Χρειάστηκε 22 ημέρες για να παραπέμψει τελικά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (11.05.2017)
Ερώτηση σχετικά με καθυστέρηση προμήθειας μηχανήματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας στο ΓΝΛ (08.06.2017)

Τελικά, το 2017, με 3 χρόνια καθυστέρηση, το ΓΝΛ εξοπλίστηκε με το μηχάνημα Μ.Ο.Π., αξιοποιώντας, έστω και 

καθυστερημένα, πόρους που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη Κυβέρνηση
Ερώτηση σχετικά με τον αξονικό τομογράφο (10.07.2017)

Η ερώτηση δεν απαντήθηκε
Νέα ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας για το θέμα του αξονικού τομογράφου - Ερωτάται ποιο είναι το κόστος 

επισκευών του υπάρχοντος μηχανήματος από το Νοέμβριο του 2014, όταν και υπήρξε η πίστωση 250.000 ευρώ 

(20.07.2017)
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Ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας της Ογκολογικής Κλινικής, μετά την αποχώρηση του κ. Μάουρι 

(25.09.2017)
Ερώτηση σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝΛ και τα ΚΥ της Φθιώτιδας σχετικά με έλλειψη προσωπικού, 

εξοπλισμού, καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη κλπ μετά από σχετικά έγγραφα του Σωματείου Εργαζομένων (26.10.2017)
Ερώτηση σχετικά με διοικητικές αναταράξεις που παρουσιάζονται στο ΔΣ του ΓΝΛ (30.10.2017)

Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με νέα προβλήματα που παρουσιάζει το ΓΝΛ, αυτή τη φορά με τη Χειρουργική Κλινική. 

Το ΓΝΛ παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης (01.11.2017)
Αναφορά για προβλήματα στο ΓΝΛ, κατόπιν σχετικού Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το Σωματείο των Εργαζομένων 

Νέα ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας για την Ογκολική Κλινική - Η Διοίκηση αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα, οι 

ασθενείς μετακινούνται εκτός Λαμίας - Ζητούνται άμεσες λύσεις (05.12.2017)
Ερώτηση για τα προβλήματα του ΓΝΛ, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται (08.01.2018)

Η ερώτηση δεν απαντήθηκε
Ο κ. Πολάκης απαντά στην ερώτηση (που υπεβλήθη για 2η φορά) για το κόστος επισκευής του αξονικού - Προσεγγίζει 

τις 285.000 ευρώ!

Θα μπορούσε να αγοραστεί και 2ος αξονικός τομογράφος
Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας για την αξιοποίηση πιστώσεων του 2014 για την προμήθεια αξονικού τομογράφου 

και το σχεδιασμό για την υλοποίηση του νέου Οργανισμού (23.04.2018) 

Η ερώτηση δεν απαντήθηκε
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την προμήθεια αξονικών τομογράφων σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα - Το ΓΝΛ δεν 

είναι ανάμεσά τους
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