ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 21εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ ην άββαην 25 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 135-21/25-9-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: ΄Δθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ην "ΔΚΑΒ Κέξθπξαο , ΔΚΑΒ Ηνλίσλ Νήζσλ"
ήκεξα, εκέξα άββαην 25 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ 2021 θαη ψξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξχρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζψο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειψζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθψλ
πκβνχισλ, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 73299/67/23-09-2021 νξζήο
επαλάιεςεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ
Νήζσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ
άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ,
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξφεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξφεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Γεψξγηνο ηαζηλφπνπινο ηνπ Ησάλλε
5. Ακαιία-Διέλε Αλδξηψηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
6. ηαχξνο Σξαπιφο ηνπ Παλαγή
7. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
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. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηφιε
15. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
16. Θεφδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλχζηνο Μπάζηαο ηνπ Παχινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
20. ππξίδσλ πχξνπ ηνπ Πέηξνπ
21. Xξήζηνο – Ζξαθιήο θνχξηεο ηνπ Πέηξνπ
22. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Θεφδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληψληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινχ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλχζηνο Κεθαιιελφο ηνπ Παλαγηψηε
Νηθφιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Παλαγηψηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλφο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνχιθαο ηνπ σηεξίνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη:
1. Παλαγήο Γξαθνπιφγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
2. Κπξηάθνο ηακνχιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
3. Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
5. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
6. Κνληνκάξεο ππξίδσλ ηνπ Δπηπρίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν ζαξάληα ελφο (41)
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ βξέζεθαλ παξφληεο ηξηάληα ηέζζεξηο (34) θαη ν
Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρφδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνχινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεξσηήζεσλ ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θ.θ.
Νηθφιανο Μειηψηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ θαη Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
Καηά ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζέκα ζπλδέζεθε ν
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία» θ. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο.
--------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
θ. Νηθφιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 3ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο, κε ηίηιν: «ΔΚΑΒ Κέξθπξαο , ΔΚΑΒ Ηνλίσλ Νήζσλ».
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζπλδέζεθε ν Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ
ΔΚΑΒ Κέξθπξαο, θ. Κππξηψηεο
--------Παξάιεηςε----------Θέμα 2ο Ε.Η.Δ: "ΔΚΑΒ Κέξθπξαο , ΔΚΑΒ Ηνλίσλ Νήζσλ".
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα
Νεζηά¨ θ. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο θαηέζεζε ην θάησζη ςήθηζκα:
1. Ίδξπζε ηνκέα ΔΚΑΒ ΒΟΡΔΗΑο ΚΔΡΚΤΡΑο θαη πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα
ΔΚΑΒ Νφηηαο Κέξθπξαο, κε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Πξφζιεςε ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηελ άκεζε ηαηξηθή ζε φιεο ηηο θαηά ηφπνπο
κνλάδεο ΔΚΑΒ ησλ λεζηψλ .
2. Αιιαγή ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΚΑΒ Κέξθπξαο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο
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3. Μφληκε παξνπζία δηαζψζηε κνηνζηθιεηηζηή ζην ΔΚΑΒ Κέξθπξαο
4. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηληδσηψλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 4 λνκψλ κε
ππνρξέσζε επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο. Σν
πξφγξακκα απηφ λα νλνκαζζεί «ηξάηνο Σαγθαηίδεο» ζηελ κλήκε ηνπ
αείκλεζηνπ ζπκπνιίηε καο πνπ είρε αγσληζηεί γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ
5. Πξνκήζεηα επαξθνχο αξηζκνχ ζχγρξνλσλ αζζελνθφξσλ , θαη αξρή άκεζα
ησλ 9 πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΑ ηεο ΠΗΝ θαη ελ ζπλερεία φζσλ
θξηζεί φηη είλαη απαξαίηεηα
6. ηα θξηηήξηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελνθφξσλ αλά πεξηνρή θαη λνκφ λα
πξνζηεζεί θαη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε , ψζηε λα θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά
πεξηνρέο φπσο ε Κεθαινληά.
7. Αλαβάζκηζε ηεο βάζεο αεξνδηαθνκηδψλ ηνπ Αθηίνπ
8. Ίδξπζε ΔΚΑΒ Ηνλίσλ Νήζσλ
9. Ίδξπζε απηφλνκεο ΤΠΔ Ηνλίσλ Νήζσλ
10. ηήξημε ηνπ απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ΔΚΑΒ
------Παξάιεηςε----------Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Σνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν επηθεθαιήο ηεο
παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα Νεζηά¨ θ. Θεφδσξνο Γαιηαηζάηνο.
Σνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ ΔΚΑΒ Κέξθπξαο, θ. Κππξηψηεο, ν νπνίνο πεξηέγξαςε ηα πξνβιήκαηα
ιεηηνπξγηάο ηνπ ΔΚΑΒ Κέξθπξαο. Σφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα θνηλήο δξάζεο φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ηελ πξνκήζεηα
αζζελνθφξσλ, κεραλήο ΔΚΑΒ θαη δεκηνπξγία βάζεο ζηελ Βφξεηα Κέξθπξα. Δπίζεο
θξίλεη απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο θαη ηειεηψλεη ιέγνληαο φηη ε
Κέξθπξα δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα απεπζχλεηαη ζηα Ησάλληλα γηα ηα πεξηζζφηεξα
απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαη λα κελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
Απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο
ν Υσξηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κέξθπξαο, θ. Κσλ/λνο
Ενξκπάο– φληαο ζεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηαξρεο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ
Νήζσλ κέρξη πξφηηλνο - δειψλνληαο φηη απ΄ ηελ αξρή πξνζπάζεζε ε Πεξηθεξεηαθή
Αξρή λα αλαδείμεη ην ζέκα, πξαγκαηνπνηψληαο αιιεπάιιειεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο
κε ζεζκηθνχο φπσο θαη ζην Τπνπξγείν. Έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα λα ηδξπζεί ην
ΔΚΑΒ ηνπ Νφηνπ, λα πξνρσξήζεη ε πξνκήζεηα αζζελνθφξσλ. Δλεκέξσζε γηα ηελ
αλάγθε εχξεζεο ρψξνπ ζηέγαζεο ηνπ ΔΚΑΒ Κέξθπξαο, φπσο ηφληζε θαη ν πξφεδξνο
ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ, θ. Κππξηψηεο θαη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν
Κεληξηθήο Κέξθπξαο γηα ηελ εχξεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Ηφληνο πκκαρία», θ. ππξίδσλ πχξνπ δήισζε φηη
ηα πξνβιήκαηα ζην ΔΚΑΒ Κέξθπξαο είλαη δηαρξνληθά. Απνςηιψζεθαλ νη ππεξεζίεο.
Δίλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην ΔΚΑΒ Κέξθπξαο
ε ιεηηνπξγία θαη πάιη ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθεξείαο Ηνλίσλ Νήζσλ.
Ο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ», θ.
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο δήισζε φηη είλαη επηβεβιεκέλε θαη άθξσο απαξαίηεηε ε
ζηειέρσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη΄ επέθηαζε ηνπ ΔΚΑΒ ζε θάζε λεζί, ε
πξνκήζεηα αζζελνθφξσλ θαη ε παξνρή ζε φια ηα λεζηά απηληδνηψλ θαη ε ρξήζε
ηνπο απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα.
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Ο επηθεθαιήο
ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία», θ. Αιέμαλδξνο
Αιεμάθεο δήισζε φηη δηαλχνπκε κηα επνρή κηαο απαμίσζεο ησλ δνκψλ πγείαο ζηελ
Πεξηθέξεηά καο θαη πηζηεχεη ζε κηα άκεζε θαη γξήγνξε πξνζπάζεηα φισλ, ν θαζέλαο
απφ ην δηθφ ηνπ κεηεξίδη.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Διιεληθή Απγή γηα ην Ηφλην», θ. Ησάλλεο Ατβαηίδεο
δήισζε φηη ν ζπκπνιίηεο καο θ. ηξάηνο Σαγθαηίδεο είρε βάζηκεο πηζαλφηεηεο
επηβίσζεο, ηνλίδεη φηη είλαη πνιιέο θαη κεγάιεο νη αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ
ΔΚΑΒ Κέξθπξαο θαη ζπκθσλεί θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζε έλα θνηλφ ςήθηζκα γηα
ην θνηλφ θαιφ.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηελ έθδνζε ηνπ θάησζη ςεθίζκαηνο,
βαζηζκέλν ζηελ εηζήγεζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηφληα
Νεζηά¨ θ. Θεφδσξνπ Γαιηαηζάηνπ κε πξνζζήθεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο σο
αθνινχζσο:
1. Ίδξπζε ηνκέα ΔΚΑΒ ΒΟΡΔΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ θαη πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα
ΔΚΑΒ Νφηηαο Κέξθπξαο, κε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Πξφζιεςε ηαηξηθνχ θαη
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηελ άκεζε ηαηξηθή θαη ζπλαθείο
ππεξεζίεο ζε φιεο ηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ΔΚΑΒ ησλ λεζηψλ.
2. Αιιαγή ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΚΑΒ Κέξθπξαο θαη ησλ ππφινηπσλ λεζηψλ
ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο.
3. Μφληκε παξνπζία δηαζψζηε κνηνζηθιεηηζηή ζε φια ηα λεζηά καο.
4. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηληδσηψλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ 4 λνκψλ κε
ππνρξέσζε επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο. Σν
πξφγξακκα απηφ λα νλνκαζζεί «ηξάηνο Σαγθαηίδεο» ζηελ κλήκε ηνπ
αείκλεζηνπ ζπκπνιίηε καο πνπ είρε αγσληζηεί γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ
5. Πξνκήζεηα επαξθνχο αξηζκνχ ζχγρξνλσλ αζζελνθφξσλ , θαη αξρή άκεζα
ησλ 9 πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΑ ηεο ΠΗΝ θαη ελ ζπλερεία φζσλ
θξηζεί φηη είλαη απαξαίηεηα βάζε πιεζπζκνχ θαη κνξθνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε λεζηνχ.
6. ηα θξηηήξηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελνθφξσλ αλά πεξηνρή θαη λνκφ λα
πξνζηεζεί θαη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε , ψζηε λα θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά
φιεο νη πεξηνρέο ηνπ θάζε λεζηνχ.
7. Αλαβάζκηζε ηεο βάζεο αεξνδηαθνκηδψλ ηνπ Αθηίνπ
8. Ίδξπζε ΔΚΑΒ Ηνλίσλ Νήζσλ
9. Ίδξπζε απηφλνκεο ΤΠΔ Ηνλίσλ Νήζσλ
10. ηήξημε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ΔΚΑΒ κε φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
--------Παξάιεηςε----------Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε απμ. αξηζκφ 135-21/25-9-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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