
Με αίσθημα ευθύνης  φέρνουμε αυτό το ζήτημα εκτιμώντας  ότι το Περιφερειακό 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει την ευθύνη στα μέτρα που το αφορούν και υλοποιεί 
η περιφερειακή αρχή αλλά και τη συλλογική πολιτική του ευθύνη. Έγκαιρα είχαμε 
θέσει 7 ερωτήματα, που έχουν δοθεί και στα ΜΜΕ, προς αυτήν την κατεύθυνση  τα 
οποία στην ουσία εμπεριέχουν και προτάσεις όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει 
καμία απάντηση. Τις επαναφέρουμε ζητώντας να μας δώσετε και το συνολικό 
πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης.  

1 Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας των νησιών 
μας (προσωπικό-κρεβάτια, χώροι απομόνωσης, εξοπλισμός). Τι μέτρα παίρνονται 
για να είναι πραγματικά σε ετοιμότητα ; Γίνονται test ή υπάρχει άγνοια κρουσμάτων 
άρα και εντοπισμού τους; 

2.Υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά προστασίας, για όλο το ιατρικό ,νοσηλευτικό 
προσωπικό στο νοσοκομείο, στα Κέντρα Υγείας , στο ΕΚΑΒ και για πόσο διάστημα 
υπάρχει πρόβλεψη; Υπάρχει πρόβλεψη  χρηματοδότησης από την περιφέρεια 
τέτοιων αναγκών; 

3.Τι πρόβλεψη υπάρχει για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών προστασίας, 
για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, σε οργανισμούς πρόνοιας, (γηροκομεία, 
ορφανοτροφεία..) για τους πυροσβέστες, σώματα ασφαλείας  αλλά και για  τον λαό 
σε περίπτωση εξάπλωσης των κρουσμάτων;   

4. Θα υπάρχουν ειδικές στολές, μάσκες γάντια κλπ για τις εθελοντικές ομάδες που 
θα βοηθήσουν τις ευπαθείς ομάδες ;  Αν δεν υπάρχουν ,τότε αυτά που λέγονται 
είναι απλά  εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα . 

5.Επειδή ακούγονται πολλά σχήματα , πολλοί υπεύθυνοι, πολλά κέντρα, θα θέλαμε 
συγκεκριμένη εικόνα των υπευθύνων και του σχεδίου συντονισμού, ανάμεσα στην 
Περιφέρεια  και τους Δήμους των νησιών μας και την Κυβέρνηση. 

6. Πως θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ελέγχων σε λιμάνια & αεροδρόμια 
γνωρίζοντας τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες. Τι 
γνωρίζουμε για τους ελέγχους και τα μέτρα που παίρνει η Fraport  στα αεροδρόμια; 

7. Έχουν γίνει επαφές με τα σωματεία εργαζομένων  στους Δήμους, Περιφέρειες, 
εργασιακούς κλάδους ώστε να γνωρίζουμε ποια κατάσταση επικρατεί σχετικά με τα 
προληπτικά μέτρα αλλά και τα εργασιακά τους δικαιώματα; 

Θέτουμε  όμως για άλλη μια φορά σε προτεραιότητα το κρίσιμο ζήτημα της  
αποφασιστικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αναγκαία συνθήκη 
για την προστασία της δημόσιας Υγείας. Η ‘’κανονικότητα’’ είναι εδώ και δεν 
κρύβεται . 

Στην Ελλάδα θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 3.500 κλίνες ΜΕΘ  . Αντί αυτού  
έχουμε  660 από  τις οποίες οι 110 είναι κλειστές. 



Υπάρχουν 6000 κενές οργανικές θέσεις ιατρών και 30.000 κενές οργανικές θέσεις 
προσωπικού συνολικά. 

Η πανδημία έφερε στο φως τα τεράστια προβλήματα του απαξιωμένου δημόσιου 
συστήματος Υγείας, εξαιτίας της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της 
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης, που συνθλίβει τις λαϊκές ανάγκες Είναι 
η απόδειξη ότι παρά τις μεγάλες κουβέντες για το υπέρτατο αγαθό της υγείας , όλες 
οι κυβερνήσεις  το αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα , υποταγμένο στη λογική 
‘’κόστους -οφέλους.. 

Η ίδια κατάσταση υπάρχει και στα νησιά μας , τους μεγάλους τουριστικούς 
προορισμούς, με την μεγάλη συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας, και τα μεγάλα κέρδη 
που συσσωρεύονται σε λίγες τσέπες αλλά ελάχιστα για την κάλυψη των αναγκών 
της ζωής και της υγείας μας.  

Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία μας (Κέρκυρας -Λευκάδας Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-
Ιθάκης) αγγίζει το 50% Στο υπερσύγχρονο  νοσοκομείο Λευκάδας που πρόσφατα 
εγκαινιάστηκε, από τις 47 οργανικές θέσεις, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 17 μόνιμοι 
γιατροί.. Οι κλίνες δεν επαρκούν, και αυτές που υπάρχουν έχουν εξοπλισμό αλλά 
όχι προσωπικό, άλλωστε υπάρχουν ήδη δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς σε 
απλούς θαλάμους.   

Εν μέσω πανδημίας οι χώροι απομόνωσης στα νοσοκομεία των νησιών μας  
θυμίζουν τριτοκοσμική κατάσταση αλλού  σκηνές αλλού ερειπωμένα ξύλινα 
σπιτάκια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για υγειονομικό προσωπικό και ασθενείς. Είχαμε 
ζητήσει  με γραπτή πρόταση προς την κ. Περιφερειάρχη να προχωρήσει ή 
περιφέρεια στην προμήθεια  προκάτ ή κοντέινερς 

Η λειτουργία των νοσοκομείων στηρίζεται στους επικουρικούς οι οποίοι μπορούν να 
επιστρέψουν στη θέση τους μετά 3μηνου αφού λήξει η σύμβασή τους αφήνοντας 
τόσα κενά που πολλές φορές έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο ολόκληρων 
κλινικών. 

Τα ΚΥ έχουν αποψιλωθεί καλύπτοντας με μετακινήσεις τα κενά των νοσοκομείων . 
Σήμερα στα πλαίσια της πανδημίας θα μπορούσαν να παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην προληπτική εξέταση, στην πραγματοποίηση τεστ, δίνοντας την πρώτη βοήθεια 
στη νοσηλεία ,εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση στα νοσοκομεία και τη διασπορά 
και όχι να κάνουμε τους γιατρούς στο σπίτι μόνοι μας.  

Οι προσλήψεις που ανακοινώνονται είναι σταγόνα στον ωκεανό όταν ήδη το 10% 
του υγειονομικού προσωπικού νοσεί λόγω έλλειψης μέτρων προστασίας και χρόνου 
ξεκούρασης. 

Οι κλίνες που ανακοινώνονται  που έχουν για την απλή νοσηλεία ασθενών με 
COVID-19   δεν αφορούν νέα κρεβάτια, αλλά  πάρθηκαν από καρκινοπαθείς, 
καρδιοπαθείς κι άλλες σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, ενώ σήμερα οι χιλιάδες 
χρόνιοι πάσχοντες και ευπαθείς ομάδες είναι κυριολεκτικά στον αέρα   



Στη λογική του κόστους οφείλεται και η επιλογή της κυβέρνησης αντί να στελεχώσει 
τις ΜΕΘ σε Κεφαλονιά και Λευκάδα  να τις μεταφέρει σε άλλα νοσοκομεία 

Γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό ακούραστα παλεύουν ενάντια στο 
νέο κορονοϊό, υπό αντίξοες συνθήκες, χωρίς ξεκούραση λόγω τεράστιων κενών στα 
νοσοκομεία, με τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και υγειονομικό υλικό.   

Καθήκον μας λοιπόν είναι να διεκδικήσουμε τώρα τη στήριξη των υγειονομικών που 
δίνουν τη μάχη για τη ζωή, με πράξεις όχι με  τα υποκριτικά χειροκροτήματα των 
υπεύθυνων των αντιλαϊκών προϋπολογισμών στην υγεία που είναι και φέτος 
πετσοκομμένοι.  

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μετακύλιση  της κρατικής ανεπάρκειας στην 
ατομική ευθύνη και η απόδοση της πανδημίας αποκλειστικά σε ατομικές 
συμπεριφορές, για να μείνουν στο απυρόβλητο οι μεγάλες κρατικές ελλείψεις  που 
υπάρχουν στο χώρο της υγείας, στα νοσοκομεία, στις μονάδες πρωτοβάθμιας 
υγείας 

Η περιφέρεια Ιονίων νήσων πρέπει να συστρατευτεί με τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ και 
τα αιτήματα των συνδικάτων, και αυτοαπασχολούμενων  και των φοιτητικών 
συλλόγων. 

1  Άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις 
γιατρών όλων των ειδικοτήτων, με νοσηλευτικό προσωπικό. Να ανοίξουν 
όλες οι ΜΕΘ και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών 

2 Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα 
διαγνωστικά και τα εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Το 
ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς, που είναι  έμπειροι επιστήμονες. 

3 Να επιταχθούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου 
συστήματος Υγείας και για τον άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών. 

 
4 Να επιταχθούν ξενοδοχεία, στα οποία θα μπορούν να διαμένουν οι 

υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων. 
5 Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Άμεσες μαζικές προσλήψεις 

γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας και εντατικοί έλεγχοι από την 
επιθεώρηση εργασίας. Πρόσθετες Άδειες με πλήρεις αποδοχές στους 
εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, στις 
εγκυμονούσες. 

   6         Αυστηροποίηση των ελέγχων για να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα 

προστασίας σε χώρους  δουλειάς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, τράπεζες, 

ταχυδρομεία, μέσα μεταφοράς  που μετατρέπονται σε εστίες διασποράς του ιού. Οι 

χώροι δουλείας δε μπορεί να γίνουν «κάτεργα» εν μέσω επιδημίας.  

7. Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ για όσους 

εργαζόμενους επηρεάζονται από τις εξελίξεις και τα μέτρα. Αναστολή όλων των 

πλειστηριασμών, των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, των κατασχέσεων. 



8. Να διατεθεί χρηματοδότηση για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης κινητής 
μονάδας για τη συλλογή δειγμάτων ύποπτων κρουσμάτων που θα εισηγούνται οι 
θεράποντες ιατροί. 
9. Να διατεθεί χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστεί άμεσα η τεράστια έλλειψη σε 
μάσκες, αντισηπτικά, αναπνευστήρες και να παταχθεί η αισχροκέρδεια εταιρειών 
παραγωγής και εμπορίας 

Πρωτοστατούμε με κάθε μέσο που μπορούμε στην μάχη για να περάσει ο λαός μας 
όρθιος και υγιής και αυτή τη δοκιμασία. Υλοποιούμε σχολαστικά τα μέτρα 
πρόληψης, προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες, συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα. 

Μένουμε σπίτι, όχι επειδή μας το επιβάλλουν αλλά επειδή  ατομική ευθύνη εμείς 

ονομάζουμε, την ατομική συνέπεια απέναντι στην κοινωνική αναγκαιότητα.  Θα 

αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και αυτή τη δοκιμασία με αλληλεγγύη, οργάνωση και 

διεκδίκηση. 

 Γι΄ αυτό και δε θα μείνουμε σιωπηλοί θα δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα 

προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όλου του λαού άρα και στα νησιά 

μας. 

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Γκισγκίνης Νίκος 
Κεφαλληνός Διονύσης 
Κολυβά Ευγενία 
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

 
 
 
 

 


