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Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
κ. Αποστ. Κατσιφάρα
1. Επικεφαλής Παράταξης
«Αριστερή ΠαρέμβασηΑντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτ.Ελλάδα
κ.Χαμηλάκη Αικατερίνη
2. Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθμ. 6/21-01-2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η από 21-01-2016 εισήγηση της Επικεφαλής Παράταξης «Αριστερή
Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτ. Ελλάδα» κ.Χαμηλάκη
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 6/21-01-2016 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Πρόταση έκδοσης
ψηφίσματος σχετικά με την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων
νοσοκομείων και των δομών υγείας στην Δυτική Ελλάδα» και παρακαλούμε
για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 21-01-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθ. πρωτ. 13719/16/15-1-2016 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου
του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Λαλιώτης Παναγιώτης- Γραμματεύων, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος,

5)Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ,

6)Αρβανιτάκης

Ιωάννης,

7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Δριβίλας Δημήτριος,
10)Ευθυμίου

Απόστολος,

11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου

Αδαμαντία,

12)Καπράλος Σπυρίδων, 13)Καρδάρα Ευσταθία, 14)Καρπέτας Κωνσταντίνος,
15)Κατσακούλης Ευάγγελος, 16)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης),
17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 19)Κωνσταντοπούλου
Αναστασία

,

20)Κωσταριάς

Δημήτριος,

21)Λύτρας

Ιωάννης,

22)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 23)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 24)Μπούνιας
Χρήστος

,

25)Μπράμος

Παναγιώτης,

26)Νασιώτης

Θεόδωρος,

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 28)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
29)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

30)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

31)Ρήγας

Χρήστος, 32)Σιαμπλής Δημήτριος, 33)Σύρμος Γεώργιος ,34)Σώκος Ευθύμιος,
35)Τσόγκας Γεώργιος, 36)Υφαντής Νικόλαος, 37)Φαρμάκης Νεκτάριος,
38)Φωτόπουλος

Τρύφων,

39)Χαμηλάκη

Αικατερίνη,

40)Χαροκόπος

Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή (δικαιολογημένα
απούσα),

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

απών),

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας , Κοκκότη Γεωργία-Αρετή
(δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων , Κούστας Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών) και Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Γούλα Βασιλική και Αλεξάκου
Μαρία από το Σύλλογο ατόμων με ζαχαρώδη διαβήτη Αχαϊας «Ζωή Γλυκιά»
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα, Κολυπέρα Λιολιώ Προέδρος του
Συλλόγου γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής», Ξανθάκη Μαρία
εκπρόσωπος

του

Συλλόγου

ασθενών

ήπατος

Ελλάδας

«Προμηθέας»,

Πολυκρέτης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών
Νοσοκομείου Καραμανδανείου «Άγιος Στυλιανός», Παπαχρυσανθάκη Λαμπρινή
Πρόεδρος

του

Συλλόγου

«Αγκαλιάζω»,

Κουτσογιάννης

Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας, Παπαϊωάννου Τασία από το
Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ», Μαλαμάνη Εύη μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου «Χαμόγελο του
παιδιού», Νικολούτσος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ν. Ηλείας,

Τσιχριτζής

Παναγιώτης

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου

Αιτωλοακαρνανίας,

Παρασκευόπουλος Αντώνης Πρόεδρος εξαγωγικού Τμήματος Επιμελητηρίου
Ηλείας, Πέττας Κυριάκος Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Τσούμπελης Θεόδωρος Γενικός
Γραμματέας

Επιμελητηρίου

Αχαϊας,

Αβραμοπούλου

Χαρίκλεια

Δ/ντρια

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Συμεωνίδου Σοφία
Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Καραβίδας Δημήτρης Γενικός Δ/ντής
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Παπασπύρου
Σπύρος Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής (Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Απούσας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κας
Τογιοπούλου Αναστασίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης την αναπλήρωσε ο
Αντιπρόεδρος κ. Κανέλλης Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Αριθ.Αποφ. 6 /2016
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την άμεση
ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών υγείας στην
Δυτική Ελλάδα» που κατατέθηκε από την Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα»
κ.Χαμηλάκη Αικατερίνη ενόψει των κινητοποιήσεων στις 27 Ιανουαρίου 2016
σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι κι αφού το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση
του θέματος ένταξε αυτό στο τέλος της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτησή του η Πρόεδρος

δίνει το λόγο στην εισηγήτριά του,

Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση
στη Δυτική Ελλάδα» κ.Χαμηλάκη Αικατερίνη, η οποία αναφέρθηκε στην από
21-01-2016 γραπτή εισήγησή της ως εξής:
«Οι συνέπειες της καταστροφικής πολιτικής των μνημονίων, των κυβερνήσεων που τα
εφαρμόζουν, και των πολιτικών και οδηγιών του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής, είναι ορατές στην ακραία περιστολή των
κρατικών δαπανών για την υγεία και στην σταδιακή κατάρρευση του ΕΣΥ. Τα τελευταία
χρόνια η κατάργηση της πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού
προσωπικού, οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις, η καταστροφική πολιτική για τα φάρμακα, ο
δραματικός περιορισμός της προμήθειας αναλώσιμων και ιατρικού εξοπλισμού έχουν ως
αποτέλεσμα τα προβλήματα λειτουργίας πολλών νοσοκομείων, πολυδύναμων περιφερειακών
κέντρων υγείας, κέντρων υγείας, την υπερσυσσώρευση περιστατικών στο ελάχιστον ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό, την απαξίωση υποδομών υγείας και εξοπλισμού λόγω έλλειψης
προσωπικού και πόρων.
Στην Δυτική Ελλάδα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο με πολλά νοσοκομεία να
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Στα
νοσοκομεία Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων, Αιγίου και Καλαβρύτων αλλά και Αγίου
Ανδρέα, Μεσολογγίου και Αγρινίου είναι ορατή η έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία των εφημεριών, να καταργούνται κλινικές, να

εφαρμόζεται η εκ περιτροπής εφημερία ή ακόμα και η προσωρινή κάλυψη κενών με
μετακινήσεις προσωπικού από περιφερειακά ιατρεία με αποτέλεσμα την αναστολή της
λειτουργίας πολλών από αυτά. Στην περίοδο όπου η οικονομική κρίση και η πτώση του
βιοτικού επιπέδου, αυξάνουν τα προβλήματα υγείας και στρέφουν τους κατοίκους της Δυτικής
Ελλάδας στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, θα έπρεπε να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η
ενίσχυση της δημόσιας υγείας, η πρόσληψη προσωπικού και η αύξηση των δαπανών για την
υγεία.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τις κινητοποιήσεις και διεκδικεί μαζί με τους πολίτες
που διαμαρτύρονται, στις 27 Ιανουαρίου σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, τους εργαζόμενους του
νοσοκομείου Αμαλιάδας και αλλού, να σταματήσει η περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων
νοσοκομείων της περιοχής και των υπόλοιπων δομών υγείας (κέντρα υγείας, ΠΕΔΥ). Μόνο η
επαρκής στελέχωση με προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού θα καλύψει τις ανάγκες του
πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα σταματήσει την υπερφόρτωση των
κεντρικών νοσοκομείων της Πάτρας ή την συνεχή διακομιδή περιστατικών σε νοσοκομεία
εκτός Περιφέρειας. Ζητάμε την πλήρη στελέχωση, διαρκή λειτουργία και διοικητική
αυτοτέλεια όλων των νοσοκομειακών μονάδων ενάντια στην υποβάθμιση ή εκ περιτροπής
λειτουργία ορισμένων από αυτές. Την αξιοποίηση των υποδομών και την απόδοση όλων των
κλινών, εργαστηρίων και παρεχόμενων υπηρεσιών στους πάσχοντες πολίτες. Την εξασφάλιση
του απαραίτητου εξοπλισμού, αναλώσιμων και φαρμάκων για τους ασθενείς. Ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και έγκαιρη πληρωμή για το προσωπικό των
νοσοκομείων. Την δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους
πολίτες, εργαζόμενους και ανέργους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, Έλληνες και
μετανάστες».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
Ρήγας Χρήστος και Σώκος Ευθύμιος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος με το παρακάτω περιεχόμενο:
« Οι συνέπειες της καταστροφικής πολιτικής των μνημονίων, των κυβερνήσεων
που τα εφαρμόζουν, και των πολιτικών και οδηγιών του ΔΝΤ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής, είναι
ορατές στην ακραία περιστολή των κρατικών δαπανών για την υγεία και στην
σταδιακή κατάρρευση του ΕΣΥ. Τα τελευταία χρόνια η κατάργηση της
πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού,
οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις, η καταστροφική πολιτική για τα φάρμακα, ο
δραματικός περιορισμός της προμήθειας αναλώσιμων και ιατρικού εξοπλισμού
έχουν ως αποτέλεσμα τα προβλήματα λειτουργίας πολλών νοσοκομείων,
πολυδύναμων περιφερειακών κέντρων υγείας, κέντρων υγείας, την
υπερσυσσώρευση περιστατικών στο ελάχιστον ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, την απαξίωση υποδομών υγείας και εξοπλισμού λόγω έλλειψης
προσωπικού και πόρων.
Στην Δυτική Ελλάδα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο με πολλά νοσοκομεία
να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και στις τρεις περιφερειακές
ενότητες. Στα νοσοκομεία Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων, Αγίου Ανδρέα
στην Πάτρα, Αιγίου και Καλαβρύτων , Μεσολογγίου και Αγρινίου καθώς και
στα περισσότερα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειάς μας είναι ορατή η έλλειψη
προσωπικού και εξοπλισμού με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία
των εφημεριών, να καταργούνται κλινικές, να εφαρμόζεται η εκ περιτροπής
εφημερία ή ακόμα και η προσωρινή κάλυψη κενών με μετακινήσεις προσωπικού
από περιφερειακά ιατρεία με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας πολλών
από αυτά. Στην περίοδο όπου η οικονομική κρίση και η πτώση του βιοτικού
επιπέδου, αυξάνουν τα προβλήματα υγείας και στρέφουν τους κατοίκους της
Δυτικής Ελλάδας στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, θα έπρεπε να αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, η πρόσληψη
προσωπικού και η αύξηση των δαπανών για την υγεία.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τις κινητοποιήσεις και διεκδικεί μαζί με
τους πολίτες που διαμαρτύρονται, στις 27 Ιανουαρίου σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι,
τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Αμαλιάδας και αλλού, να σταματήσει η
περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων της περιοχής και των
υπόλοιπων δομών υγείας (κέντρα υγείας, ΠΕΔΥ). Μόνο η επαρκής στελέχωση
με προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού θα καλύψει τις ανάγκες του
πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα σταματήσει την
υπερφόρτωση των κεντρικών νοσοκομείων της Πάτρας ή την συνεχή διακομιδή
περιστατικών σε νοσοκομεία εκτός Περιφέρειας. Ζητάμε την πλήρη στελέχωση,
διαρκή λειτουργία και διοικητική αυτοτέλεια όλων των νοσοκομειακών μονάδων
ενάντια στην υποβάθμιση ή εκ περιτροπής λειτουργία ορισμένων από αυτές. Την
αξιοποίηση των υποδομών και την απόδοση όλων των κλινών, εργαστηρίων και
παρεχόμενων υπηρεσιών στους πάσχοντες πολίτες. Την εξασφάλιση του

απαραίτητου εξοπλισμού, αναλώσιμων και φαρμάκων για τους ασθενείς.
Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και έγκαιρη πληρωμή για
το προσωπικό των νοσοκομείων. Την δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, εργαζόμενους και ανέργους,
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, Έλληνες και μετανάστες».
Το παρόν Πρακτικό αφού
υπογράφεται ως ακολούθως :

συντάχθηκε,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

