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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2017, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου τo Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα. 
 
Αριθ. Απόφασης 194-21/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την κρίσιμη κατάσταση στα 
Νοσοκομεία Αργοστολίου και Ζακύνθου. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 
συνήλθαν τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 106446/71/23-11-
2018  προσκλήσεως  του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου 
Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  
με τις  διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 
παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  
1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
11. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
16. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
17. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
18. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
20. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
21. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
23. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
26. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
27. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
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Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
5. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
6. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
7. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
8.  Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
9.  Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
10.  Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
11. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάννης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι επτά (27) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς,  
και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος. 
Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, η Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός 
Κατά τη διάρκεια των επερωτήσεων προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου και 
Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου.  

 
--------Παράλειψη---------- 

 
 
Θέμα 8ο  Η.Δ : Για την κρίσιμη κατάσταση στα Νοσοκομεία Αργοστολίου και 
Ζακύνθου. 
 
 
Με την έναρξη της Συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή 
Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ «Η κρίσιμη κατάσταση στα Νοσοκομεία της Κεφαλονιάς και της 

Ζακύνθου» 

Η κατάσταση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης 

στα πλαίσια της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται  είναι δραματική. Η ελλείψεις σε 

μέσα και προσωπικό έχουν ξεπεράσει κάθε όριο . τους τελευταίους μήνες  η διοίκηση των 

νοσοκομείων και η  6η ΥΠΕ προκειμένου να καλύψουν τις εφημερίες στο ΓΝΝ Αργοστολίου 

μετάγγιζαν σε αυτό ιατρικό προσωπικό από τις άλλες δομές υγείας του νομού, με 

αποτέλεσμα οι περιφερειακές δομές με πρώτη και καλύτερη το Μαντζαβινάτειο 

νοσοκομείο στο Ληξούρι να αποψιλωθούν από γιατρούς. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος 

ήταν να κλείσει πλέον η παθολογική κλινική στο  Μαντζαβινάτειο και να υπολειτουργούν τα 

Κ.Υ. και τα αγροτικά ιατρεία.  

 Τελευταία εξέλιξη στις δραματικές αυτές συνθήκες που βιώνει η υγεία στο νομό 

Κεφαλονιάς είναι σύμφωνα με καταγγελία ιατρού (Παθολόγος ΕΠΙΜ. Α΄ στο Γ.Ν.Ν 

Αργοστολίου) ότι στις «…19/11 το νοσοκομείο Κεφαλονιάς εφημέρευσε χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ  

παθολόγο στο πρόγραμμα ούτε καν σε εφημερία ετοιμότητας..» «Το γεγονός αυτό, (όπως 

καταγγέλλει), εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους και θα οδηγήσει σε αναζήτηση ευθυνών 

από τους ασθενείς και τους συνοδούς τους που θα βρεθούν να ψάχνουν ανύπαρκτους 

γιατρούς σε κλινική και τμήμα επειγόντων. …σε όλους όσους θα αναζητήσουν ιατρική 

βοήθεια στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς ότι θα υπάρξουν ημέρες κατά τις οποίες, ούτε στην 

Παθολογική Κλινική, ούτε στο Τμήμα Επειγόντων θα εφημερεύει Παθολόγος…». «Το 

μικροβιολογικό τμήμα διαθέτει μόνο μια ειδικευμένη ιατρό, ο χειρουργικός τομέας 

(χειρουργική και ορθοπεδική κλινική) λειτουργεί με μία ειδικευόμενη, οι καρδιολόγοι 

ρισκάρουν συνεχώς ζωές αφού δεν μπορούν να διακομίζουν έγκαιρα και με ασφάλεια τα 

περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Οι ελλείψεις στις οποίες 

αναφέρομαι αφορούν μόνο το ιατρικό προσωπικό και δεν περιλαμβάνουν τα σοβαρότατα 

κενά του νοσηλευτικού, παραϊατρικού αλλά ακόμα και διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού.»   

Στα  παραπάνω πρέπει να προστεθούν και η καταγγελία των χειρουργών προς την 

εισαγγελία Κεφαλονιάς ότι δεν θα έχουν καμιά ευθύνη αν δεν θα  μπορέσει να καλυφθεί 

παράλληλο περιστατικό σε Τ.Ε.Π.-Χειρουργεία η κλινική, καθώς και ότι πρόσφατα μετά την 

αδειοδότηση της μικροβιολόγου του ΓΝΝ Αργοστολίου για σοβαρούς οικογενειακούς 

λόγους οι εξετάσεις πραγματοποιούνταν σε ιδιωτικά ιατρεία μέχρι που μεταφέρθηκε η 

μικροβιολόγος του Μαντζαβινάτειου με αποτέλεσμα αυτό να μείνει ακάλυπτο. 

Κύριε Περιφερειάρχη 

Η παραπάνω κατάσταση αποτελεί αιτία θανάσιμων κινδύνων για το λαό της 

Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αφού είναι πλέον φανερό, ότι και η δευτεροβάθμια βαθμίδα 
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υγείας έχει καταρρεύσει πλήρως κάτω από το καθεστώς της ακολουθούμενης πολιτικής. 

Αποτελεί πρόκληση ότι μόλις προχθές στο αναπτυξιακό συνέδριο που συνδιοργανώσατε με 

άλλους φορείς, ασχοληθήκατε αποκλειστικά και μόνο με τις επιδόσεις της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης και την παραπέρα εξέλιξη της, αλλά δεν βρέθηκε ούτε λεπτό  για τα προβλήματα 

στην υγεία. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι στην καπιταλιστική ανάπτυξη  που προωθείτε και 

πασχίζετε, δεν χωράνε οι λαϊκές ανάγκες στην υγεία στην παιδεία κλπ. Αποτελεί επίσης 

πρόκληση ότι όταν ο εκπρόσωπος του ΕΚΚΙ κατέθεσε τα προβλήματα των δομών υγείας στο 

Νομό δεν πήρε καμιά απάντηση στα όσα κατήγγειλε ούτε από εσάς ούτε φυσικά από τους 

εκπροσώπους της κυβέρνησης. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε ποιες ενέργειες θα κάνετε ώστε: 

1. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα δύο Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα 
Αγροτικά Ιατρεία και στις δομές Ψυχικής Υγείας του Νομού. 

2. Να χρηματοδοτηθούν οι δημόσιες δομές υγείας επαρκώς και με 100% κρατική χρηματοδότηση, 
ώστε να καλυφθούν όλες οι λειτουργικές τους ανάγκες. 

 
Ανάλογη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείου Ζακύνθου καθημερινά γίνεται ολοένα και πιο 

επικίνδυνη. Εκτός από τα υπάρχοντα προβλήματα όπως οι ελλείψεις σε προσωπικό και φάρμακα έχει 
προστεθεί το ενδεχόμενο να κλείσει η παιδιατρική κλινική λόγω παραιτήσεων των ιατρών. Απαιτούμε 
από την κυβέρνηση άμεσα: 

 Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για να 
μην κλείσει κανένα τμήμα του νοσοκομείου. 

 Να εξοπλιστεί το νοσοκομείο με μαγνητικό τομογράφο. 
 Στελέχωση με προσωπικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 
 Να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν τα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας στο νησί. 
 Άμεσα να λειτουργήσει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού. 
 
Κέρκυρα 28/11/18 Θ. Γουλής 
 Γ. Κορφιάτης 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
3. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
8. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
9. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
10. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
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13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερα Πεφάνη του Αγγέλου 
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
19. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
21. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
23. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την έκδοση του κάτωθι 
ψηφίσματος περί της κρίσιμης κατάστασης στα Νοσοκομεία Αργοστολίου και 
Ζακύνθου:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητάει :  

3. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα Νοσοκομεία της 
Π.Ι.Ν., τα Κέντρα Υγείας, τα Αγροτικά Ιατρεία και στις δομές Ψυχικής Υγείας 
του Νομού. 

4.  Να χρηματοδοτηθούν οι δημόσιες δομές υγείας επαρκώς και με 100% κρατική 
χρηματοδότηση, ώστε να καλυφθούν όλες οι λειτουργικές τους ανάγκες. 

5.  Να εξοπλιστούν  τα νοσοκομεία της Π.Ι.Ν., τα οποία έχουν έλλειψη,  με 
μαγνητικό τομογράφο και όποιο άλλο διαγνωστικό μέσο απαιτείται. 

6. Άμεσα να λειτουργήσει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. 

7. Να εξοπλιστούν με προσωπικό και ΕΚΑΒ όλα τα Νοσοκομεία της Π.Ι.Ν. 
8.  Συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις σε 

γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για να μην κλείσει κανένα τμήμα του 
νοσοκομείου. 

 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 194-21/01-12-2018   
 
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                     Δημήτριος Μπιάγκης 


