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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 14εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ηελ  Παξαζθεπή 25 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  87-14/25-6-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: ρεηηθά κε ηελ απαξάδεθηε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ 
γηα κεηαθνξά ηνπ αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ 16 ηνκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Π.Α.Γ.Ν. 
ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ. 
 
ήκεξα, εκέξα  Παξαζθεπή  25 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2021 θαη ώξα 15:00 ζπλήιζαλ ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:  Presence.gov.gr, ηα 
κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ 
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄ 
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’  αξηζκ. 
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ 
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ 
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 47516/51/18-06-2021 πξόζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ 
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ 
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ,  
  
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ : 

1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π.. 
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π.. 
3.  Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π. 
4. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
5. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
6. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
7. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
8. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
9. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
10. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
11. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
12. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
13. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
14. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
15. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
16. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
17. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
18. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
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19. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
20. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
21. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
22. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
23. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
24. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
25. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
26. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
27. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
28. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
29. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
30. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
31. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
32. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
33. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
34. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
35. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 

1. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
2. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
3. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
4. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ 
5. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
6. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41) 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα  πέληε (35) θαη ν Πξόεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνύινπ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. 
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε. 
 
Καηά ηελ αλάγλσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ 
ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ. 
 
Καηά ηελ αλάγλσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ 
απνρώξεζε  ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Καηά ηελ έλαξμε   ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  πκβνπιίνπ 
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, ελεκέξσζε ην ζώκα όηη ζην πξνεδξείν θαηαηέζεθε από ηνλ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. 
Κσλζηαληίλν Ενξκπά ςήθηζκα γηα ηελ παγθόζκηα εκέξα θαηά ησλ λαξθσηηθώλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο σο ζέκα εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
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ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:  
1o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δπηρεηξεκαηηθό Πάξθν  Κέξθπξαο ηνπ    
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨ θ. Θεόδσξνπ Γαιηαηζάηνπ 
               
2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ ζπλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΠΗΝ 
είλαη κείδνλ πξόβιεκα, ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΗΟΝΗΟ ΤΜΜΑΥΗΑ» θ. 
ππξίδσλ πύξνπ. 
 
3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Με αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα θαηα ησλ 
λαξθσηηθώλ(26/06/21) , κέηξα ζηήξημεο ησλ δνκώλ πξόιεςεο θαη απεμάξηεζεο ζηα 
λεζηά καο, ηεο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. 
Αιεμάλδξα Μπαινύ. 
 
4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ρεηηθά κε ηελ απόθαζε ηνπ ζεκαηηθνύ 
αληηπεξηθεξεηάξρε Κνηλσληθήο ζπλνρήο , Γεκόζηαο Τγείαο θαη Απαζρόιεζεο γηα ''  
Λεηηνπξγία θαξκαθείσλ Π. Δ Εαθύλζνπ πέξαλ από ηηο θαλνληθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο 
θαη όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο'', ηεο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή 
πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. Αιεμάλδξα Μπαινύ. 
 
5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΡΑΓΔΥΣΖ ΑΠΌΦΑΖ 
ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΞΟΝΗΚΟΤ 
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 16 ΣΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΟ Π.Α.Γ.Ν. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, ηεο 
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ. Αιεμάλδξα 
Μπαινύ. 
 
6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ Κέξθπξα κε 
πξνβνιή ηνπηθώλ πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. 
Ηνλίσλ Νήζσλ, ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 
Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνπ – σηήξηνπ Κνπξή. 
 
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:  
 
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη απνθάζηζε λα επαλέιζεη πξνο ζπδήηεζε 
κε νινθιεξσκέλε εηζήγεζε, από ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
Σν 3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί  σο ζέκα εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία  ηε κε  
ζπδήηεζε  ηνπ  ζέκαηνο. 
 
Σν 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί  σο ζέκα εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπνζεηήζεθε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 
Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο, 
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ιέγνληαο όηη ζα γίλεη αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο κεηά από επηθνηλσλία πνπ 
είρε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Εαθύλζνπ γηα ην ζέκα πνπ 
δεκηνπξγήζεθε, ζρεηηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Φαξκαθείσλ. 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σν 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
Σν 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπνζεηήζεθε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο, ηνλίδνληαο όηη ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο  θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε  
θαη ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο έδσζε θαηεπζύλζεηο  ώζηε λα γίλνπλ όιεο νη 
δηεξγαζίεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο. 
Σν  έζεζε  ζε   ςεθνθνξία  θαη  ην  ζώκα  νκόθσλα  απνθάζηζε  ηε  ζπδήηεζε  ηνπ  
ζέκαηνο. 
 
ηε ζπλέρεηα ην ζώκα απνθάζηζε λα ζπδεηεζνύλ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζηε 14ε 
ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ:  

 ην 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε «ΣΖΝ ΑΠΑΡΑΓΔΥΣΖ 
ΑΠΌΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ 
ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 16 ΣΟΜΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΟ Π.Α.Γ.Ν. 
ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ» θαη 

 ην 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Γαζηξνλνκηθή εθδήισζε ζηελ 
Κέξθπξα κε πξνβνιή ηνπηθώλ πξντόλησλ ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ δηα ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Σ.Α. Ηνλίσλ Νήζσλ» 

 
Σέινο, γηα ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Ζ ζπλερήο κείσζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηεο ΠΗΝ είλαη κείδνλ πξόβιεκα» ην ζώκα απνθάζηζε λα ζπδεηεζεί ζηε 
15ε ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπ. 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ: ρεηηθά κε ηελ απαξάδεθηε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
Γ.Ν.ΚΔΡΚΤΡΑ γηα κεηαθνξά ηνπ αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ 16 ηνκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
ζην Π.Α.Γ.Ν. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ. 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ  ζέκαηνο ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο ηεο 
«Λατθήο πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ»  θ. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο, εηζεγήζεθε ηα 
θάησζη: 
 

Αυτζσ τισ μζρεσ ιρκε ςτθ δθμοςιότθτα ζνα ακόμθ «κατόρκωμα» του Διοικθτι του 
Νοςοκομείου τθσ Κζρκυρασ. Σε πλιρθ ςυνεργαςία και ςφμπνοια με τον Διοικθτι τθσ 6θσ 
ΥΠΕ αποφάςιςαν , πίςω από τισ πλάτεσ του Κερκυραϊκοφ λαοφ, να παραχωριςουν τον, 
μόλισ πριν από 2,5 χρόνια εγκατεςτθμζνο ςτο ΓΝ Κζρκυρασ, αξονικό τομογράφο 16 τομϊν 
ςτο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. Πρόςχθμα και ζωλο επιχείρθμά τουσ  ο αναμενόμενοσ ερχομόσ ςτο 
νοςοκομείο ενόσ καινοφργιου αξονικοφ τομογράφου 64 τομϊν ο οποίοσ υποτίκεται κα 
καλφπτει, από μόνοσ του, τισ ανάγκεσ ςε αξονικζσ τομογραφίεσ των 120.000 μόνιμων 
κατοίκων τθσ Κζρκυρασ αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων επιςκεπτϊν τθσ.  
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Κι όλα αυτά, κυριολεκτικά, εν κρυπτϊ και παραβφςτω ,αφοφ ςτο φωσ τθσ δθμοςιότθτασ  
ιλκαν, όχι από ανακοίνωςθ του Γ. Ν. Κζρκυρασ, αλλά από τθν δθμοςίευςθ των πραχτικϊν 
τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 17θσ Ιουνίου 2021 του Δ. Σ. του Π. Γ.Ν. Ιωαννίνων ςτθν Διαφγεια.  
Στα πραχτικά αυτά,   αναφζρεται  ςχετικό ζγγραφο του Διοικθτι τθσ 6θσ ΥΠΕ με αρικμό 
πρωτ. 34591/9-6-2021 που αναφζρει κατά λζξθ… «….το Γ.Ν. Κζρκυρασ παραχωρεί ςε 
οποιανδιποτε ενδιαφερόμενθ υγειονομικι μονάδα ζνα καινοφργιο  ςφςτθμα αξονικισ 
τομογραφίασ 16 τομϊν ανά περιςτροφι τφπου GENERAL ELECTRIC CT 520….»(!!!). Όπωσ 
ιταν φυςικό, τα μζλθ του Δ.Σ. του Π.Α.Γ.Ν.Ι. αποφάςιςαν ομόφωνα … «…Τθν ζγκριςθ 
υποβολισ αιτιματοσ προσ τον Διοικθτι τθσ 6θσ ΥΠΕ με ηθτοφμενο τθν διάκεςθ του 
ςυςτιματοσ αξονικισ τομογραφίασ του Γ.Ν. Κζρκυρασ ςτο Νοςοκομείο μασ με ςκοπό τθν 
εγκατάςταςθ του ςτο ΤΕΠ…». Εδϊ αξίηει να ςθμειϊςουμε πωσ: 
 
α) ςτο Π.Α.Γ.Ν.Ι. λειτουργοφν άλλοι 2, τουλάχιςτον, αξονικοί τομογράφοι και 
β) Το ΤΕΠ του Γ.Ν. Κζρκυρασ δζχεται ετθςίωσ περιςςότερα  ι περίπου τον ίδιο αρικμό 
περιςτατικϊν με  το ΤΕΠ του Π.Α.Γ.Ν.Ι. και άρα όςο απαραίτθτοσ είναι ο αξονικόσ αυτόσ για 
το ΤΕΠ του Π.Α.Γ.Ν.Ι. άλλο τόςο απαραίτθτοσ κεωρείται και για το ΤΕΠ του Γ.Ν. Κζρκυρασ. 
 
Είναι γνωςτό πωσ οι υγειονομικοί τθσ Κζρκυρασ, αλλά και το λαϊκό κίνθμα , εδϊ και καιρό, 
ζδιναν ςυνεχϊσ μάχεσ για να αποκτιςει το νοςοκομείο ζνα υπερςφχρονο αξονικό 
τομογράφο 64 τομϊν γιατί ιταν βζβαιο πωσ με τισ δυνατότθτεσ  του μθχανιματοσ αυτοφ 
κα αναβακμίηονταν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ από το Γ. Ν. Κζρκυρασ. Αυτό, βζβαια, 
πάντα ςε ςυνδυαςμό με τον υπάρχοντα ςτο νοςοκομείο αξονικό τομογράφο 16 τομϊν που 
κα λειτουργοφςε ωσ εφεδρικόσ του νζου τελευταίασ γενιάσ αξονικοφ τομογράφου για τθν 
αποςυμφόρθςι του, αλλά και τθν υποκατάςταςι του όταν αυτόσ βρίςκεται ςε διαδικαςία 
εργαςιϊν ςυντιρθςισ του ι επιςκευισ του ςε περιπτϊςεισ πικανϊν βλαβϊν του. Ζτςι ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, δεν κα αναγκάηονται οι αςκενείσ –όπωσ ςυχνά γίνεται τϊρα— να 
αναηθτοφν λφςεισ ςτο πρόβλθμά τουσ ςτον ιδιωτικό τομζα .Επίςθσ  με τουσ 2 τομογράφουσ 
κα μπορεί να γίνεται αξονικόσ τομογραφικόσ  ζλεγχοσ ανά πάςα ςτιγμι  ςτο νοςοκομείο 
κάτι που είναι αδφνατο να γίνει εκτόσ νοςοκομείου.  
 
Όλα αυτά βζβαια ,που τα γνωρίηει και ο τελευταίοσ πολίτθσ τθσ Κζρκυρασ, είναι αδφνατο 
να μθ τα γνωρίηουν οι κ. κ. Διοικθτζσ τθσ 6θσ Υ. Π. Ε. και του Γ. Ν. Κζρκυρασ. Παρόλα αυτά 
προχωροφν ακάκεκτοι ςτθν εφαρμογι τθσ καταςτροφικισ τουσ απόφαςθσ, παρόλο που 
είναι βζβαιο πωσ θ εφαρμογι τθσ κα χειροτερζψει παρά κα αναβακμίςει τισ 
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ από το νοςοκομείο τθσ Κζρκυρασ. 
Από όλθ αυτιν τθ διαδικαςία προκφπτουν εφλογα ερωτθματικά για το περιεχόμενο των 
ςυηθτιςεων που πραγματοποιοφνται κάκε φορά ανάμεςα ςε εκπροςϊπουσ τθσ Τ. 
Διοίκθςθσ, κυβερνθτικϊν βουλευτϊν και διοριςμζνων διοικιςεων δεδομζνθσ τθσ 
προςιλωςισ τουσ ςτισ κυβερνθτικζσ εντολζσ ςτον τομζα τθσ Υγείασ. Μασ προβλθματίηει 
επίςθσ  αν αποτελοφςε μζροσ των ςυηθτιςεϊν τθσ Περιφερειακισ Αρχισ θ ςυγκεκριμζνθ 
επιλογι για τον αξονικό τομογράφο , ςτισ ςυναντιςεισ που  είχε πραγματοποιιςει με τουσ 
κ. κ. Διοικθτζσ τθσ 6θσ ΥΠΕ και του Γ.Ν. Κζρκυρασ !  
Θεωροφμε αναγκαίο και κατεπείγον, το περιφερειακό ςυμβοφλιο να εκφράςει τθν 
αντίκεςι του ςτθν απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και  θ Περιφερειακι Αρχι να 
πάρει άμεςα μζτρα, οφτωσ ϊςτε ο αξονικόσ τομογράφοσ 16 τομϊν του Γ. Ν. Κζρκυρασ  να 
παραμείνει ςτο νοςοκομείο και να ςυνεχίςει να λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με τον 
καινοφργιο, τελευταίασ γενιάσ, αξονικό τομογράφο 64 τομϊν  που ςφμφωνα με τισ 
εξαγγελίεσ πρόκειται ςφντομα να εγκαταςτακεί και να λειτουργιςει ςτο νοςοκομείο τθσ 
Κζρκυρασ; 
                       Οι Περιφερειακοί Σφμβουλοι τθσ Λαϊκισ Συςπείρωςθσ Ι.Ν. 

Ν. Γκιςκίνησ, Δ. Κεφαλληνόσ, Ε. Κολυβά, Α. Μπαλού, Χ. Χαραλάμπουσ.  
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ηε ζπλέρεηα  ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο 
Τγείαο & Απαζρόιεζεο  θ. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο, θαηέζεζε ηα θάησζη: 
 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Κέξθπξαο απέθηεζε έλαλ ππεξζύρξνλν αμνληθό ηνκνγξάθν 
64 ηνκώλ κέζσ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο πξνζηέζεθε  ζηνλ ππάξρνληα 
αμνληθό 16 ηνκώλ ηνλ νπνίν είρε πξνκεζεπηεί ην λνζνθνκείν  κε ηε κέζνδν leasing. 
Σν Πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην ραηξεηίδεη ηελ απόθηεζε ηνπ λένπ ζύγρξνλνπ αμνληθνύ 
ηνκνγξάθνπ 64 ηνκώλ ζην ΓΝ Κέξθπξαο  θαηόπηλ πξνζπαζεηώλ ηεο Κεξθπξατθήο 
θνηλσλίαο θαη απνθαζίδεη λα παξακείλεη θαη ν παιηόο 16 ηνκώλ ζηελ Κέξθπξα ζε 
νπνηαδήπνηε δνκή είλαη απαξαίηεηνο θαη λα εμαζθαιηζηνύλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

 -------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνινύζεζε  δηαινγηθή  ζπδήηεζε.  
 
Μεηά από ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζπλδηακνξθώζεθε ε θάησζη απόθαζε 
  

-------Παξάιεηςε----------- 
 

  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ, απνθάζηζε  ηα θάησζη: 
 

 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Κέξθπξαο απέθηεζε έλαλ ππεξζύρξνλν αμνληθό 
ηνκνγξάθν 64 ηνκώλ κέζσ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο πξνζηέζεθε  
ζηνλ ππάξρνληα αμνληθό 16 ηνκώλ ηνλ νπνίν είρε πξνκεζεπηεί ην λνζνθνκείν  
κε ηε κέζνδν leasing.  

 Σν Πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην ραηξεηίδεη ηελ απόθηεζε ηνπ λένπ ζύγρξνλνπ 
αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ 64 ηνκώλ ζην ΓΝ Κέξθπξαο  θαηόπηλ πξνζπαζεηώλ ηεο 
Κεξθπξατθήο θνηλσλίαο θαη απνθαζίδεη λα παξακείλεη θαη ν παιηόο 16 ηνκώλ 
ζηελ Κέξθπξα ζε νπνηαδήπνηε δνκή είλαη απαξαίηεηνο θαη λα εμαζθαιηζηνύλ 
νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό  87-14/25-6-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


