ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 265
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18:00 ήρθε σε

τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 24128/11.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Κούρτης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (32) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ψήφισµα του ∆.Σ. για την Υγεία»
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος
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Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Γεωργάκης Γεώργιος, και προεδρεύει ο
πλειοψηφών δηµοτικός σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Γεώργιος Κούρτης, λόγω
απουσίας της Αντιπροέδρου (άρθρο 4 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµ. Συµβουλίου).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε το ψήφισµα το οποίο έχει ως εξής:
«Η οικονοµική ασφυξία που επιβάλλουν οι µνηµονιακές πολιτικές εσωτερικής υποτίµησης και η
µεθοδευµένη διάλυση των δηµόσιων δοµών υγείας, δηµιουργούν µια πολύ επικίνδυνη κατάσταση
για τους κατοίκους της Χώρας.
Τα δηµόσια νοσοκοµεία καταρρέουν και η συγκυβέρνηση µεθοδεύει τρόπους για
ιδιωτικοποίηση της υγείας. Το τελευταίο συµβάν στην κατεύθυνση αυτή είναι η δηµιουργία της
ΕΣΑΝ (Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων) όπου ανατίθεται σε µια ανώνυµη εταιρεία,
στην οποία συµµετέχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, η κοστολόγηση των λειτουργιών των
δηµόσιων νοσοκοµείων, µε σκοπό την περαιτέρω µείωση των δαπανών για την υγεία.
Το ∆.Σ. Λευκάδας, έχοντας στην προτεραιότητά του τα θέµατα της υγείας, για λόγους
επείγοντος χαρακτήρα αλλά και σαν συµβολική πράξη (πρώτο ψήφισµα του νέου ∆.Σ.), θεωρεί ότι
η ασκούµενη βάρβαρη πολιτική οδηγεί το Νοσοκοµείο της Λευκάδας σε οριακό επίπεδο και σε
κατάσταση πλήρους υποβάθµισης.
Η Παθολογική Κλινική έχει δύο γιατρούς αντί για πέντε.
Η Παιδιατρική Κλινική έχει ένα γιατρό, αντί για τρεις.
Η Καρδιολογική Κλινική έχει έναν γιατρό.
Οφθαλµίατρος είναι ένας, αντί δύο.
Οδοντίατρος ένας που µετακινείται µεταξύ Κέντρου Υγείας και Νοσοκοµείου.
Κυτταρολόγος, ένας που εξετάζει 350 δείγµατα από πέντε Περιφερειακά Νοσοκοµεία.
Μικροβιολογικό-Αιµοδοσία, έχει δύο γιατρούς αντί για πέντε.
Οι περισσότερες εφηµερίες των γιατρών είναι ετοιµότητας-δηλαδή µόνο για τα επείγοντα (περίπου
δεκαπέντε το µήνα).
Στο νοσηλευτικό προσωπικό οι ελλείψεις είναι τεράστιες λόγω συνταξιοδότησης και παγώµατος
των προσλήψεων.
Φαρµακοποιός δεν υπάρχει εδώ και τέσσερα χρόνια.
Συνολικά η µείωση του προσωπικού είναι: ∆εκαπέντε µόνιµοι γιατροί και εικοσιοκτώ από το
υπόλοιπο προσωπικό.
Η καθαριότητα, τα πλυντήρια και µέρος της εστίασης έχει παραδοθεί σε ιδιώτες, χωρίς µείωση του
κόστους των υπηρεσιών και όφελος για το νοσοκοµείο.
Η ίδια τραγική κατάσταση υπάρχει σε Κάλαµο και Καστό σε σχέση µε την έλλειψη ιατρών, καθώς
και στο Κέντρο Υγείας στην Βασιλική µε τρεις Γενικούς γιατρούς αντί για δεκαεννέα που
προβλέπονται µε τα περιφερειακά ιατρεία.
Προσθέτοντας και την πλήρη διάλυση του ΕΟΠΥΥ, όπου από δέκα γιατρούς έχουν µείνει
µόνο δύο, το εισιτήριο των πέντε ευρώ για την είσοδο στα εξωτερικά ιατρεία, την χρέωση µεγάλου
µέρους των εξετάσεων που ήταν δωρεάν, η κατάσταση γίνεται εφιαλτική.
Το χρηµατικό ποσό που προβλέπεται για την κάλυψη των ανασφάλιστων συµπολιτών µας
είναι µόνο 2.200 ευρώ για το 2014, όταν οι ανασφάλιστοι αυξάνονται µε γοργό ρυθµό.
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Αυτή είναι η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η υγεία.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας καταγγέλλει στον Λευκαδίτικο λαό αυτή την άθλια
πολιτική της κυβέρνησης, συµπαραστέκεται στους εργαζόµενους του Νοσοκοµείου και δηλώνει ότι
από κοινού µε άλλους φορείς, θα αναλάβει πρωτοβουλίες το επόµενο διάστηµα για την
υπεράσπιση της υγείας των συµπολιτών µας.»
Ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος στη συνέχεια είπε: Ο ρόλος µας είναι άλλος και δεν πρέπει να
είναι καταγγελτικός. Πρέπει να κινηθούµε µε ένα ρεαλισµό που θα φέρει αποτέλεσµα. Πρέπει
να κυριαρχήσει η αντίληψη ότι ως Τοπική Αυτοδιοίκηση είµαστε για να λύνουµε προβλήµατα
και όχι να καταγγέλουµε.
Στη συνέχεια ο κ. Αραβανής Βασίλειος, επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ» καταθέτει άλλο ψήφισµα το οποίο διαβάζεται και έχει ως εξής:
« Το ∆.Σ. Λευκάδας έχοντας προτεραιότητά του τα θέµατα υγείας για λόγους επείγοντα
χαρακτήρα, αλλά και σαν συµβολική πράξη (πρώτο ψήφισµα ∆.Σ.), θεωρεί ότι:
1) Η υγεία είναι δηµόσιο αγαθό που πρέπει να προσφέρεται επαρκώς και ισότιµα σε όλους
τους πολίτες σαν ανταποδοτικό των φόρων τους και των εισφορών τους.
2) Η κατάσταση του νοσοκοµείου Λευκάδας είναι σε οριακό σηµείο και επιβάλλεται άµεσα η
πρόσληψη µόνιµου και λοιπού προσωπικού. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι πολλές
αποχωρήσεις κάνουν ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη για άµεση αναπλήρωση και επαύξηση
του προσωπικού αυτού,
3) Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόµα περισσότερο µε την πλήρη υποβάθµιση του ΕΟΠΥΥ τόσο
από την έλλειψη ιατρών όσο και από την οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών για ιατρικές
υπηρεσίες (όπως η είσοδος στα εξωτ.. ιατρεία, οι εξετάσεις κτλ) που ήταν δωρεάν.
4) Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο κέντρο υγείας Βασιλικής καθώς και σε άλλα
περιφερειακά ιατρεία.
Το ∆.Σ. Λευκάδας, δηλώνει ότι συµπαραστέκεται στους εργαζοµένους του νοσοκοµείου
Λευκάδας αλλά και στις άλλες υπηρεσίες υγείας του ∆ήµου µας.
Θα αγωνιστεί δε, για ένα δηµόσιο νοσοκοµείο που θα υπηρετεί τον πολίτη µε σύγχρονες και
ολοκληρωµένες δωρεάν παροχές, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες το αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα για τη διαφύλαξη της καλής υγείας των συµπολιτών µας.»
Η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα είπε ότι δεν συµφωνούν µε τα ανωτέρω ψηφίσµατα. Το πρόβληµα
στο Νοσοκοµείο δεν έχει να κάνει µόνο µε µνηµονιακές πολιτικές. Η υγεία είναι κοινωνικό
αγαθό. Πρέπει να καταργηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία στην υγεία.
∆εν ψηφίζουµε κανένα ψήφισµα. Θα προτείνουµε να έρθει ως κανονικό θέµα σε επόµενο ∆.Σ.
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσµατος που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. , ψήφισαν 21 δηµοτικοί σύµβουλοι,
ήτοι οι κ.κ.: Γεωργάκης Γεώργιος, Κούρτης Γεώργιος, Νικητάκης Μάρκος, Περδικάρης
Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Λώλη Γεωργία, Κούρτης Φίλιππος, Σέρβος Κων/νος,
Πολίτης

Σπυρίδων,

Βλάχος

Κων/νος,

Γκογκάκης

Γρηγόριος,

Αρβανίτης

Σπυρίδων,

Κατηφόρης Χρήστος, Γαζής Πάνος, Φίλιππας Γεώργιος, Θερµός Ευάγγελος, Κοντογεώργης
Ηλίας, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης Οδυσσέας, Τριλίβας Χρήστος και Γληγόρης Κων/νος.
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Υπέρ του ψηφίσµατος που κατέθεσε ο κ. Αραβανής Βασίλειος, ψήφισαν 4 δηµοτικοί
σύµβουλοι, οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και
Σκληρός Φίλιππος.
Λευκό ψήφισαν επτά δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Κατωπόδη
Ευανθία, Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης, Σταµατέλου
∆ήµητρα και Γράψας Αθανάσιος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει την
έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:
«Η οικονοµική ασφυξία που επιβάλλουν οι µνηµονιακές πολιτικές εσωτερικής υποτίµησης και η
µεθοδευµένη διάλυση των δηµόσιων δοµών υγείας, δηµιουργούν µια πολύ επικίνδυνη κατάσταση
για τους κατοίκους της Χώρας.
Τα δηµόσια νοσοκοµεία καταρρέουν και η συγκυβέρνηση µεθοδεύει τρόπους για
ιδιωτικοποίηση της υγείας. Το τελευταίο συµβάν στην κατεύθυνση αυτή είναι η δηµιουργία της
ΕΣΑΝ (Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων) όπου ανατίθεται σε µια ανώνυµη εταιρεία,
στην οποία συµµετέχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, η κοστολόγηση των λειτουργιών των
δηµόσιων νοσοκοµείων, µε σκοπό την περαιτέρω µείωση των δαπανών για την υγεία.
Το ∆.Σ. Λευκάδας, έχοντας στην προτεραιότητά του τα θέµατα της υγείας, για λόγους
επείγοντος χαρακτήρα αλλά και σαν συµβολική πράξη (πρώτο ψήφισµα του νέου ∆.Σ.), θεωρεί ότι
η ασκούµενη βάρβαρη πολιτική οδηγεί το Νοσοκοµείο της Λευκάδας σε οριακό επίπεδο και σε
κατάσταση πλήρους υποβάθµισης.
Η Παθολογική Κλινική έχει δύο γιατρούς αντί για πέντε.
Η Παιδιατρική Κλινική έχει ένα γιατρό, αντί για τρεις.
Η Καρδιολογική Κλινική έχει έναν γιατρό.
Οφθαλµίατρος είναι ένας, αντί δύο.
Οδοντίατρος ένας που µετακινείται µεταξύ Κέντρου Υγείας και Νοσοκοµείου.
Κυτταρολόγος, ένας που εξετάζει 350 δείγµατα από πέντε Περιφερειακά Νοσοκοµεία.
Μικροβιολογικό-Αιµοδοσία, έχει δύο γιατρούς αντί για πέντε.
Οι περισσότερες εφηµερίες των γιατρών είναι ετοιµότητας-δηλαδή µόνο για τα επείγοντα (περίπου
δεκαπέντε το µήνα).
Στο νοσηλευτικό προσωπικό οι ελλείψεις είναι τεράστιες λόγω συνταξιοδότησης και παγώµατος
των προσλήψεων.
Φαρµακοποιός δεν υπάρχει εδώ και τέσσερα χρόνια.
Συνολικά η µείωση του προσωπικού είναι: ∆εκαπέντε µόνιµοι γιατροί και εικοσιοκτώ από το
υπόλοιπο προσωπικό.
Η καθαριότητα, τα πλυντήρια και µέρος της εστίασης έχει παραδοθεί σε ιδιώτες, χωρίς µείωση του
κόστους των υπηρεσιών και όφελος για το νοσοκοµείο.
Η ίδια τραγική κατάσταση υπάρχει σε Κάλαµο και Καστό σε σχέση µε την έλλειψη ιατρών, καθώς
και στο Κέντρο Υγείας στην Βασιλική µε τρεις Γενικούς γιατρούς αντί για δεκαεννέα που
προβλέπονται µε τα περιφερειακά ιατρεία.
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Προσθέτοντας και την πλήρη διάλυση του ΕΟΠΥΥ, όπου από δέκα γιατρούς έχουν µείνει
µόνο δύο, το εισιτήριο των πέντε ευρώ για την είσοδο στα εξωτερικά ιατρεία, την χρέωση µεγάλου
µέρους των εξετάσεων που ήταν δωρεάν, η κατάσταση γίνεται εφιαλτική.
Το χρηµατικό ποσό που προβλέπεται για την κάλυψη των ανασφάλιστων συµπολιτών µας
είναι µόνο 2.200 ευρώ για το 2014, όταν οι ανασφάλιστοι αυξάνονται µε γοργό ρυθµό.
Αυτή είναι η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η υγεία.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας καταγγέλλει στον Λευκαδίτικο λαό αυτή την άθλια
πολιτική της κυβέρνησης, συµπαραστέκεται στους εργαζόµενους του Νοσοκοµείου και δηλώνει ότι
από κοινού µε άλλους φορείς, θα αναλάβει πρωτοβουλίες το επόµενο διάστηµα για την
υπεράσπιση της υγείας των συµπολιτών µας.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 265/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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