
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ  24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  93/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΛΛΑΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.589/22-4-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα  τα 

15 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Βερικούκης Χρήστος (Προεδρεύων) 9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 10 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 11 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος 12 Σόντρας Ιωάννης 

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 13 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

6 ∆ίου Αναστάσιος 14 Φουνταλής Μιχαήλ 
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7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 15 Χατζόγλου Ιωάννης 

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)  7 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)  8 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ασκάλου Χρήστος  9 Πέτκος Χρήστος 

4 Ζδρου Αικατερίνη 10 Ταµβίσκου Ευτυχία 

5 Κούκος Γεώργιος 11 Τσιβόγλου Χρήστος 

6 Μάρκου ∆ιονύσιος 12 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Βερικούκης, λόγω 

απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες 

ψήφους. 

Ο Προεδρεύων ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Προεδρεύων εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 

Προτείνω να εκδώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισµα σχετικά µε τη λειτουργία του 

Νοσοκοµείου Έδεσσας. Να ζητήσουµε να γίνουν ενέργειες για τη στελέχωση των κλινικών, 

την άµεση πρόσληψη επικουρικών γιατρών και κυρίως για την αυτονοµία των δύο 

νοσοκοµείων, άσχετα εάν υπάρχει αυτή τη στιγµή ένας ∆ιοικητής. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο 

Λαµπρόπουλο, Μιχαήλ Φουνταλή και Βασίλειο ∆ηµητριάδη προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέµα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Προεδρεύων κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το νοσοκοµείο Έδεσσας αποτελεί κόµβο, καλύπτοντας ανάγκες όχι µόνο του νοµού 

αλλά και των πέριξ νοµών αναχαιτίζοντας την αθρόα προσέλευση ασθενών προς τα 

νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και αποσυµφορώντας αυτά. 

Η κατάσταση βαίνει επιδεινούµενη τα τελευταία 5 χρόνια  από πλευράς προσλήψεων 

[ΑΝΎΠΑΡΚΤΕΣ}  σε όλες τις ειδικότητες και κλάδους,  σε  συνδυασµό  δε µε εθελουσία έξοδο 

{συνταξιοδότηση} προσωπικού, ο φόρτος εργασίας για το εναποµείναν, είναι 

δυσβάσταχτος. Οι  τρέχουσες περικοπές, έχουν ως αποτέλεσµα την µη έγκαιρη προµήθεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού αλλά και αναλώσιµων, αντιδραστηρίων κλπ, πράγµα που 

δυσχεραίνει εµφανώς την λειτουργική  αλλά και ασφαλή διεκπεραίωση των περιστατικών. 

Το πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε σήµερα είναι η κατάσταση που 

επικρατεί στην παθολογική κλινική όπου απέµειναν τρεις γιατροί ο ένας εκτελών χρέη 

διευθυντή,  µία επιµελήτρια που η οργανική της θέση είναι στο ΚΥ Αριδαίας και όποια στιγµή 

θέλει µπορεί να αποχωρήσει, και µία ακόµα επιµελήτρια, οι οποίοι καλούνται να καλύπτουν 

όλον τον µήνα µε εξωτερικά ιατρεία, επείγοντα και κλινική, λαµβάνοντας υπόψη ότι το 95% 

περίπου των εισερχοµένων στα επείγοντα περιστατικών αντιµετωπίζονται εν αρχή ως 

παθολογικά, µε υπέρβαση εαυτών ώστε να υπάρχει άρτια αντιµετώπιση και παροχή 

υπηρεσιών προς τον πάσχοντα. 

∆εν έχουν πάρει τις άδειές τους ούτε τα ρεπό τους που δικαιούνται από το νόµο και 

επί πλέον όπως όλων µας, είναι απλήρωτες οι  εφηµερίες τους αλλά και δεν θα πληρωθούν 

ούτε τις επί πλέον που έκαναν  έως τώρα, για να καλύψουν όλο τον µήνα,  εφόσον υπάρχει 

συγκεκριµένο όριο πληρωµής. Περισσότερο από όλα όµως προέχει ο σωµατικός και 

ψυχικός φόρτος, ο οποίος πολύ εύκολα πλέον θα µας οδηγήσει στην επικινδυνότητα. 

Η εξεύρεση λύσης µε προκήρυξη νέων θέσεων είναι χρονοβόρος, περίοδος 

ενστάσεων κλπ, η λύση µε επικουρικό έχει δοκιµαστεί, αλλά είναι απρόσφορος, αφού δεν 

υπάρχει κίνητρο εποµένως και προθυµία προσέλευσης. 

Η  µόνη άµεση λύση που προτείνουµε είναι η µετακίνηση ενός γιατρού από την ίδια 

υγειονοµική περιφέρεια, η ενός γενικού γιατρού από τα ΚΥ, τα οποία ανήκουν βέβαια στην 

υγειονοµική περιφέρεια,  αλλά απαιτείται  πολιτική παρέµβαση και εξεύρεση λύσης έως ότου 

αποκατασταθεί η οµαλότητα.  
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Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο 

της Βουλής των Ελλήνων, στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους 

Βουλευτές του Νοµού και στα Μ.Μ.Ε.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  93/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ  

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  28/4/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου  

Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Πισλίνας Χρήστος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   Φουνταλής Μιχαήλ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

 


