
 

 
 

                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  18-3-2020. 
 

                                                                                  Πράξη 45η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 1441/13-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του, ήταν παρόντα και τα 17 : 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         
          ΟΥΔΕΙΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 

11. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
 

  

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

 

12. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

  

5.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

 
1.  ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
 

 

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Εκδοση 

ψηφίσματος  διαμαρτυρίας για την  κατάργηση της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αργοστολίου) και αφού 

το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος, δίνει το λόγο στον επικεφαλής της 
Δημοτικής Παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ κ. Ε. Μαυροκέφαλο που εισηγείται το ακόλουθο 
ψήφισμα : 
 

« Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης, πληροφορήθηκε το ξήλωμα της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αργοστολίου 
, σε μια περίοδο που όχι μόνο δεν επιτρέπεται η κατάργηση ΜΕΘ , αλλά επιβάλλεται η ίδρυση και νέων , 
στελεχωμένων με το απαραίτητο προσωπικό. Η απόφαση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. 

 
Αντί να προσλάβει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό η Κυβέρνηση, αντί να στηριχτεί η πρωτοβάθμια 

βαθμίδα υγείας με προσωπικό και μέσα, αντί να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ αποψιλώνει τη ΜΕΘ του ΓΝ.Ν. 
Αργοστολίου από όλο τον εξοπλισμό της, με την διαδικασία της επίταξης. Αποδεικνύεται ότι οι 
βαρύγδουπες εξαγγελίες για προσλήψεις υγειονομικών, που θα ενισχύσουν τα δημόσια νοσοκομεία και τα 
Κέντρα Υγείας, όπως πάντα παραμένουν λόγια Η Μ.Ε.Θ, σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη με 
μηχανήματα και ειδικό εξοπλισμό, δεν στελεχώθηκε ποτέ με το απαραίτητο ειδικό Ιατρικό και Νοσηλευτικό 
προσωπικό, από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, γιατί δεν προβλέπονται στην «βιώσιμη και δίκαιη 
ανάπτυξή» τους τέτοια κόστη. 

 
Σήμερα με αφορμή τις τεράστιες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού παίρνουν αυτόν 

τον εξοπλισμό, διαλύοντας κάθε προοπτική να λειτουργήσει η ΜΕΘ στο νομό Κεφαλονιάς-Ιθάκης, με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους μιας νησιωτικής περιοχής. Οι διοικήσεις ως καλοί μάνατζερ των 
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‘’νοσοκομείων- επιχείρηση’’ αφού υλοποιούν κατά γράμμα όλες τις περικοπές και τη λογική ‘’έσοδα -
έξοδα’’ επιτρέπουν αδιαμαρτύρητα αυτήν την εξέλιξη! 

 
Οι μεγάλες ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας δεν καλύπτονται με μετακινήσεις εξοπλισμών, 

και εξουθενωμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.  
 
Δεν μπορεί να επιτρέψουμε η γύμνια που δημιούργησε η χρόνια αντιλαϊκή πολιτική «κόστους - 

οφέλους» της Ε.Ε. και όλων των κυβερνήσεων Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, να καλυφθεί ακόμα μια φορά από 
το λαό, και τη ζωή του. Δεν μπορεί να περιμένουμε η τακτική αυτή της κυβέρνησης να επεκταθεί σε όλα τα 
νησιά. 

 

1. Τώρα πρέπει να συνδυάσουμε  τα μέτρα προφύλαξης από την επιδημία με την απαίτηση 

στην κυβέρνηση για ανοικτή προκήρυξη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, γιατρών, 

νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, να στελεχωθούν 

πλήρως όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα 

υγειονομικά και τεχνικά μέσα και να αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα υγείας δωρεάν, είτε 

αφορούν την επιδημία είτε άλλες νόσους, είτε χρειάζονται νοσηλεία στις μονάδες Υγείας είτε στο 

σπίτι. 

 

2. Στα πλαίσια των παραπάνω να απαιτήσουμε να μην ξηλωθεί η ΜΕΘ στο Νοσοκομείο 

Αργοστολίου, αλλά να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό όλων των βαθμίδων για να 

προσφέρει τα απαραίτητα στο λαό των νησιών μας.   

 

Ιθάκη 16-3-2020. » 
 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
     Εγκρίνει ως έχει το ανωτέρω ψήφισμα διαμαρτυρίας για την   κατάργηση της ΜΕΘ του Νοσοκομείου 
Αργοστολίου. 

 
    Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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