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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 17εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ ην άββαην 24 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.  
 
Αριθ. Απόθαζης  103-17/24-7-2021 
 
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Δπηθνπξηθνί Γηαηξνί Λεπθάδαο. 
 
ήκεξα, εκέξα  άββαην 24 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 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. 56359/55/16-07-2021  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. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
5. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ  
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
8. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
9. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
10. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
13. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
14. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
15. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
16. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
18. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
19. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
20. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε 
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21. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε 
22. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
23. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
24. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
25. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
26. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ 
27. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 
28. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ  
29. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 

 
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη: 

1. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ 
2. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ 
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
4. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
5. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
6. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
7. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
9. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
10. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 
11. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ 
12. Κνληνκάξεο  ππξίδσλ ηνπ  Δπηπρίνπ 

 
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.  
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα ελόο (41) 
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη ελλέα  (29) θαη ν Πξόεδξνο   
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – 
Σζαγθαξνπνύινπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. 
ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ, Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ θαη ππξίδσλ 
Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ. 
 
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 2εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη  Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη 
θ.θ. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε θαη Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ 
Πέηξνπ 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. 
Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 
 
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ Δθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθαλ νη 
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε θαη Ησάλλεο 
Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ 

 
 

--------Παξάιεηςε----------- 
 

Καηά ηελ έλαξμε   ηεο  ζπλεδξίαζεο  ν  Πξόεδξνο  ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  πκβνπιίνπ 
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 1ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο  
ζέκα ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο, όπσο απνθαζίζηεθε (ζηελ 16ε/23-07-2021 
ζπλεδξίαζε) κε ηίηιν: «Δπηθνπξηθνί Γηαηξνί Λεπθάδαο» 
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--------Παξάιεηςε----------- 

 
 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ: Δπηθνπξηθνί Γηαηξνί Λεπθάδαο.  
 
Με  ηελ έλαξμε  ηεο ζπδήηεζεο ν θ. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο, , εηζεγήζεθε ηα θάησζη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΘΣΗΓΗΣΗ 
πξνο ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Ινλίσλ Νήζσλ 

Θέμα ΕΗΔ 

Επίδομα ηων επικοσρικών γιαηρών: Σηην ΛΕΥΚΑΔΑ έμειναν απλήρωηοι 

γιαηί…δεν σπήρταν πιζηώζεις! 
21/07/2021 

Τν 2015 ππεξεηνύζε ζην λνζνθνκείν Λεπθάδαο 1 επηθνπξηθόο γηαηξόο. 

Η ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ, κεηά από ηελ απαξαίηεηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε, κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ  

Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ απνθάζηζε ηελ επηδόηεζε θάζε επηθνπξηθνύ γηαηξνύ κε 350 επξώ 

κεληαίσο γηα ζίηηζε ε δηακνλή θαη ελ ζπλερεία θαη κε ρξεκαηηθό πνζό. 

Μάιηζηα δεηήζεθε θαη ελζσκαηώζεθε ζηηο πξνθεξύμεηο ησλ γηαηξώλ ώζηε λα απνηειεί θίλεηξν 

πξνζέιεπζεο, γεγνλόο πνπ επεηεύρζε. Έηζη ζηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο  ζρεηηθήο απόθαζεο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ν αξηζκόο ησλ επηδνηνύκελσλ αλήιζε ζηνπο 14. 

Επεηδή πξνζθάησο ππεξεηνύζαλ ζην λνζνθνκείν Λεπθάδαο 16 επηθνπξηθνί, νη πιενλάδνληεο 2 δελ 

ειάκβαλαλ ην επίδνκα! Λέγεηαη δε, όηη ε δηθαηνινγία ηεο ΠΙΝ πξνο ηνπο γηαηξνύο απηνύο ήηαλ όηη 

«δελ επαξθνύλ νη πηζηώζεηο»! 

Απηό ην γεγνλόο δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηηο αλάγθεο ησλ γηαηξώλ πνπ ήιζαλ ζεσξώληαο όηη 

δηθαηνύληαη ην επίδνκα, δείρλεη κεησκέλν ελδηαθέξνλ ηεο ζεκεξηλήο πεξηθεξεηαθήο αξρήο γηα ηελ 

ζηήξημε ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ γηαηξώλ, θαη θπζηθά έιιεηκκα 

αμηνπηζηίαο. 

Αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ εκκνληθή άξλεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αξρήο λα πξνρσξήζεη ζηνλ 

δηπιαζηαζκό ηνπ επηδόκαηνο απηνύ ελ κέζσ ηεο θξίζεο, πηζηνπνηεί κηα αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

ΠΙΝ πνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ ύπαξμε ηεο αλαγθαίαο επηζηεκνληθήο ππνδνκήο ζηελ δεκόζηα πγεία 

θαη κάιηζηα ζηηο εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο ηνπ covid-19. 

Ζηηάμε σο ΑΝΑΣΑ από ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ απόθαζε ηνπ γηα ην 

λνζνθνκείν Λεπθάδαο, θαη γηα όπνην άιιν λνζνθνκείν ρξεηάδεηαη, απμάλνληαο ηνλ δπλεηηθό 

αξηζκό σθεινύκελσλ ζε 20. 

Ταπηόρξνλα γηα ιόγνπο ηζνπνιηηείαο λα πιεξώζεη ε ΠΙΝ αλαδξνκηθά ηα επηδόκαηα ζηνπο δπν 

γηαηξνύο γηα όζν δηάζηεκα δελ ηα ειάκβαλαλ. 

Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο 

επηθεθαιήο ΑΝΑΣΑ 

η. Πεξηθεξεηάξρεο Ινλίσλ Νήζσλ 
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ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο 
Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο, θαηέζεζε  ζην  πξνεδξείν  ηελ 
θάησζη πξόηαζε, ε νπνία ζπλδηακνξθώζεθε από ηνλ Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν ηεο 
παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία θ. Υξήζηνο-Ζξαθιήο θνύξηε:  
 

                ΕΠΘΚΟΤΡΘΚΟΘ ΓΘΑΣΡΟΘ ΛΕΤΚΑΔΑ  

Σν πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη λα  ζπλερηζηνύλ νη πξνζπάζεηεο 

ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο από ην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε  

έηζη ώζηε λα γίλνπλ ηα Θόληα λεζηά ηόπνο επηινγήο γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ 

εζληθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο . 

Απηό  όπσο έρεη ζπδεηεζεί εθηελώο θαη ζε πξνεγνύκελα πεξηθεξεηαθά 

ζπκβνύιηα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνζπαζκαηηθά κε έλα επίδνκα 

αιιά κε ζπγθεθξηκέλεο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο γηα κία λεζησηηθή πεξηνρή 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δπζθνιίεο ηεο λεζησηηθόηεηαο. Η πεξηθεξεηαθή αξρή 

είλαη πάληα δίπια ζην ζύζηεκα πγείαο θαη ζηα λνζνθνκεία ηνπ Θνλίνπ θαη ην 

απνδεηθλύεη έκπξαθηα. Αλέιαβε κε ην πνζό ησλ 8.160.000 € κέζσ ΕΠΑ ηελ 

κηζζνδνζία ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ πξνζειήθζε ιόγσ covid  γηα δύν 

έηε πνζό πνπ ζα θηάζεη θαη ηα 11.000.000  αλ ρξεηαζηεί.  

Hδε έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά δύν πξνηάζεηο (γεληθό λνζνθνκείν Κέξθπξαο 

3.000.085 θαη λνζνθνκείν Λεμνπξίνπ 400.000 επξώ) γηα πξνκήζεηα 

ηαηξνηερληθνύ μελνδνρεηαθνύ θιπ εμνπιηζκνύ θαη πξνρσξνύλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ελώ αλακέλεηαη λα θαηαηεζνύλ από ηελ πεξηθέξεηα Θνλίσλ Νήζσλ  

νη πξνηάζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ γεληθώλ λνζνθνκείσλ Ζαθύλζνπ, 

Λεπθάδαο, Αξγνζηνιίνπ θαη θέληξσλ πγείαο κε πνζό πνπ ζα μεπεξάζεη ηα 

7.500.000 επξώ. 

Οη επηθνπξηθνί γηαηξνί ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα ησλ 350 € 

θαζνιηθά όκσο πξέπεη λα γίλεη  θαηαλνεηό όηη ην πξόβιεκα δελ είλαη ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα  αιιά κία ζεηξά ζεκάησλ όπσο ε εμέιημε ,ε επηζηεκνληθή 

δπλαηόηεηα θαηάξηηζεο ελεκέξσζεο θαζώο θαη ε πξννπηηθή κνληκνπνίεζεο 

απηώλ πνπ ην επηζπκνύλ κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα   

Όζν γηα ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο Λεπθάδαο γηα ηελ  αλαδξνκηθή θαηαβνιή 

ηνπ επηδόκαηνο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

έκκεζε  ελεκέξσζεο ηεο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ γξήγνξα λα 

αλαπξνζαξκόδνληαη ηα πνζά βάζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηθνπξηθώλ Θαηξώλ πνπ 

ππεξεηνύλ . 
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ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο  ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε 
Ηνλίσλ Νήζσλ» θα Αιεμάλδξα Μπαινύ, θαηέζεζε  ζην  πξνεδξείν  ηελ  θάησζη  
πξόηαζε:  
 
Να θαιπθζνύλ άκεζα νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηεο ΠΗΝ πξνο ηνπο επηθνπξηθνύο 
γηαηξνύο. Δίλαη αδηαλόεην λα κελ θαηαβάιιεηαη θαλνληθά  ην ζεζκνζεηεκέλν 
επίδνκα. 
 
Να πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ηνπ ζε όινπο ηνπο επηθνπξηθνύο  θαη λα κελ 
δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα επεηδή εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό πνπ έρεη πξνβιέςεη ε 
ΠΗΝ κε απνηέιεζκα είηε λα κέλνπλ απιήξσηνη , είηε λα κελ ην δηθαηνύληαη. 
 
Σν πξόβιεκα ηεο ζσξάθηζεο ησλ λνζνθνκείσλ καο όκσο παξακέλεη ην ίδην θαη δε 
ιύλεηαη κε θάπνηα επηδόκαηα ή όπσο ηα ιέηε ''θίλεηξα'' 
 
Οη κνλάδεο Τγείαο ζηεξνύληαη ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ, εμνπιηζκνύ θαη 
ζηεγάδνληαη ζε απαξάδεθηα θηίξηα. 
 
Απαηηείηαη πξόζιεςε κόληκνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ (Ηαηξηθνύ- λνζειεπηηθνύ ) 
ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά θελά θαη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο. 
Δλίζρπζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο κε πξνζσπηθό θαη εμνπιηζκό. 
 
Να κελ θιείζεη θακία κνλάδα Τγείαο ζηα λεζηά καο (Λεμνύξη). Αύμεζε ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο από ην θξάηνο. 
 
Ζ Πεξηθεξεηαθή Αξρή νθείιεη λα ελώζεη ηε θσλή ηεο κε ηνπο αγώλεο γηαηξώλ θαη 
λνζειεπηώλ δηεθδηθώληαο από ηελ Κπβέξλεζε άκεζα κέηξα θαη κάιηζηα ελ κέζσ 
παλδεκίαο, αληί λα ηε ιηβαλίδεη ,λα εθαξκόδεη ηηο εληνιέο ηεο θαη λα θξύβεηαη πίζσ 
από Γειηία Σύπνπ επρνιόγηα. Ζ Τγεία είλαη αγαζό πξέπεη λα είλαη Γεκόζηα Γσξεάλ 
ρσξίο επηρεηξεκαηηθή Γξάζε. Δίλαη θξαηηθή επζύλε θαη όρη λα κεηαθέξεηαη σο 
αξκνδηόηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα ή ηνπο Γήκνπο θαη κέζσ απηώλ ζηελ ηζέπε καο θαη 
ζηνπο Ηδηώηεο. 
 
Σα πξνβιήκαηα πνπ βηώλνπλ θαη ηα λεζηά καο είλαη απνηέιεζκα ηεο , 
ππνρξεκαηνδόηεζεο, ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο Τγείαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε 
ηε ινγηθή θόζηνο -όθεινο δει. σο επηρείξεζε θαη  κε ηνλ αζζελή -πειάηε. Πνιηηηθή 
δηαρξνληθή από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο (ΝΓ-ΠΑΟΚ-ΤΡΗΕΑ) θαη ηελ ΔΔ ,πνιηηηθή πνπ 
ππεξέηεζαλ  όιεο νη Πεξηθεξεηαθέο αξρέο . Οη δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα θίλεηξα, 
επηδόκαηα ελνηθίνπ θιπ δίλνπλ πξνζσξηλά κηα αλαθνύθηζε,αιιά δελ δίλνπλ ιύζε 
ζην πξόβιεκα αληίζεηα δηαησλίδεηαη ε θαηάζηαζε  θαη θξύβεηαη ε πξαγκαηηθή αηηία 
πνπ είλαη ε πνιηηηθή ζηξαηεγηθή θαηεύζπλζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Τγείαο θαη ηελ 
απαιιαγή ηνπ θξάηνπο από ηελ επζύλε ηνπ. 
 
Απαηηείηαη  απνθάιπςε θαη ζύγθξνπζε κε απηήλ ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο εθθξαζηέο 
ηεο. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-------Παξάιεηςε----------- 
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή  ζπδήηεζε. 
 

-------Παξάιεηςε----------- 
 
Σν  πξνεδξείν  έζεζε  ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο όπσο απηέο θαηαηέζεθαλ 
θαηαηέζεθαλ από ηνλ ζεκαηηθό Αληηπεξηθεξεηάξρε Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο 
Τγείαο & Απαζρόιεζεο θ. Κσλζηαληίλν Ενξκπά, ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 
¨ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξν Γαιηαηζάην θαη ηελ επηθεθαιήο ηεο 
παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θα Αιεμάλδξα Μπαινύ. 

Τπέξ  ηεο πξόηαζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο αξρήο  ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί  
ύκβνπινη:  
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π.. 
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε 
3. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε 
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ 
5. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή 
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ 
7. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ 
8. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο 
9. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ  
10. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ 
11. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ 
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι 
13. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ 
14. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ 
15. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ 
16. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ 
17. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ  
18. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε 
19. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ 

Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΑΑ γηα ηα Ηόληα Νεζηά»  
ςήθηζαλ νη θάησζη Πεξηθεξεηαθνί  ύκβνπινη:  
1. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε 
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ 
3. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι - σηεξίνπ 
4. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε 
5. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο  
6. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ 
7. Αζαλάζηνο Καξατζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηεο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ 
Νήζσλ»: 
1. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε  
2. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι  
3. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε 
4. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ  
5. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ  
6. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ 
 
Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε  θαη Ησάλλεο 
Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ.  
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  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΚΑΣΑ  ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ  

Σν  Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην  Ηνλίσλ  Νήζσλ απνθάζηζε:  

 λα ζπλερηζηνύλ νη πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο από ην 
θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε  έηζη ώζηε λα γίλνπλ ηα Ηόληα λεζηά 
ηόπνο επηινγήο γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο . 

 Απηό  όπσο έρεη ζπδεηεζεί εθηελώο θαη ζε πξνεγνύκελα πεξηθεξεηαθά 
ζπκβνύιηα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνζπαζκαηηθά κε έλα 
επίδνκα αιιά κε ζπγθεθξηκέλεο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο γηα κία 
λεζησηηθή πεξηνρή ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δπζθνιίεο ηεο λεζησηηθόηεηαο. 
Ζ πεξηθεξεηαθή αξρή είλαη πάληα δίπια ζην ζύζηεκα πγείαο θαη ζηα 
λνζνθνκεία ηνπ Ηνλίνπ θαη ην απνδεηθλύεη έκπξαθηα. Αλέιαβε κε ην πνζό 
ησλ 8.160.000 € κέζσ ΔΠΑ ηελ κηζζνδνζία ηνπ επηθνπξηθνύ 
πξνζσπηθνύ πνπ πξνζειήθζε ιόγσ covid  γηα δύν έηε πνζό πνπ ζα 
θηάζεη θαη ηα 11.000.000  αλ ρξεηαζηεί.  

 Hδε έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά δύν πξνηάζεηο (γεληθό λνζνθνκείν 
Κέξθπξαο 3.000.085 θαη λνζνθνκείν Λεμνπξίνπ 400.000 επξώ) γηα 
πξνκήζεηα ηαηξνηερληθνύ μελνδνρεηαθνύ θιπ εμνπιηζκνύ θαη πξνρσξνύλ 
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ελώ αλακέλεηαη λα θαηαηεζνύλ από ηελ 
πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ  νη πξνηάζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ γεληθώλ 
λνζνθνκείσλ Εαθύλζνπ, Λεπθάδαο ,Αξγνζηνιίνπ θαη θέληξσλ πγείαο κε 
πνζό πνπ ζα μεπεξάζεη ηα 7.500.000 επξώ. 

 Οη επηθνπξηθνί γηαηξνί ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα ησλ 350 € 
θαζνιηθά όκσο πξέπεη λα γίλεη  θαηαλνεηό όηη ην πξόβιεκα δελ είλαη ηα 
νηθνλνκηθά θίλεηξα  αιιά κία ζεηξά ζεκάησλ όπσο ε εμέιημε ,ε 
επηζηεκνληθή δπλαηόηεηα θαηάξηηζεο ελεκέξσζεο θαζώο θαη ε πξννπηηθή 
κνληκνπνίεζεο απηώλ πνπ ην επηζπκνύλ κεηά από θάπνην ρξνληθό 
δηάζηεκα   

 Όζν γηα ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο Λεπθάδαο γηα ηελ  αλαδξνκηθή 
θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα ηεο 
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ έκκεζε  ελεκέξσζεο ηεο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ 
γξήγνξα λα αλαπξνζαξκόδνληαη ηα πνζά βάζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 
επηθνπξηθώλ Ηαηξώλ πνπ ππεξεηνύλ . 

Μεηνςεθνύλησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ θ.θ.Θεόδσξνπ Γαιηαηζάηνπ, 
Αιέμαλδξνπ Μηραιά, ππξίδσλ Γαιηαηζάηνπ, Θεόδσξνπ Υαιηθηά, Σειέκαρνπ 
Γαβαιά, Γηνλπζίνπ Μπάζηα, Αζαλάζηνπ Καξατζθνπ, Αιεμάλδξα Μπαινύ, 
Υαξάιακπνπ Υαξαιάκπνπο, Γηνλπζίνπ Κεθαιιελνύ, Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε, Δπγελία 
Κνιπβά, ηέθαλνπ ακνΐιε. 

Οη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε  θαη Ησάλλεο 
Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ ςήθηζαλ ΛΔΤΚΟ 
 

--------Παξάιεηςε----------- 

Αθνύ  εμαληιήζεθαλ   ηα  ζέκαηα   ιύεηαη  ε  ζπλεδξίαζε. 
πληάρζεθε   ην  πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε  ππνγξάθεηαη .    

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 103-17/24-7-2021 
 
   Ο Πρόεδρος Π..                                                  Η Γραμμαηέας Π..  
 
 
Νικόλαος Μοσζακίηης             Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


