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Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά ζώσης
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 172

ΘΕΜΑ:
«Στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας

(Ν.Μ. Αιγίου) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας και σχεδιασμός δράσεων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο 
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώ-
τη Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Νικό-
λαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Παναγιώτη 
Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδή-
μαρχο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Διαμάντω Βασιλα-
κοπούλου, 11)Χρήστο Γούτο, 12)Γεώργιο Γιοβά, 13)Περικλή Παπαγιαν-
νακόπουλο, 14)Δημήτριο Μπούνια, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 
16)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Πανα-
γιώτη Γιαννούλη, 19)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 20)Βασιλική Ψυχράμη-
Σταυροπούλου, 21)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 22)Παναγιώτα Γκρέμου-
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Γούσα, 23)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 24)Μαρία Ιατροπούλου, 
25)Γεώργιο Κουβαρά και 26)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα 
στις είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, 
σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αι-
γιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ. 
47415/17.11.2021, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων 
σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρ-
νητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της α-
νάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατά-
ξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, α-
ναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/ 
13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την 
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οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με 
την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-
λείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερή-
σιας Διάταξης.

Επίσης, στην παρούσα συνεδρίαση προσκλήθηκαν να συμμετά-
σχουν σ’ αυτήν, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, ο Υφυπουργός αρ-
μόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, οι Βου-
λευτές του Νομού Αχαΐας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο Αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας, οι επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων 
και οι Πρόεδροι Φορέων και Συλλόγων της Αιγιάλειας και του Νομού Α-
χαΐας.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τα εί-
κοσι έξι (26) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Βουλευτής του Ν. Αχαΐας κ. 
Ιάσων Φωτήλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας κ. Χαράλαμπος Μπονά-
νος, εκπροσωπώντας παράλληλα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, ο Γραμματέας του Σωματείο Εργαζομένων 
Γ.Ν. Αιγίου «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» κ. Παναγιώτης Φράγκος, ο Πρόεδρος και 
ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου κ.κ. Σωτήριος Κοίλιας 
και Αριστείδης Κοκορές αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Εμπορικού-Εισα-
γωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας κ. Λάμπης Παπαδό-
πουλος, ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας κ. Γεώρ-
γιος Ρόζος, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αιγίου κ. Παναγιώτης 
Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ κ. Χρήστος Κοσσαράς, 
ο Πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων κ. Παναγιώτης Νύχτης, ο Πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος-Ντρίνιας» κ. Ιωάννης 
Μποδιώτης και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Αριστείδης 
Τηλιγάδης. Επίσης, παρέμβαση διά τηλεφώνου έκανε και η Βουλευτής 
του Νομού Αχαΐας κα Σία Αναγνωστοπούλου.

Κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάτα-
ξης προσήλθε, όπως αναλυτικά φαίνεται στα πρακτικά και η Δημοτική 
Σύμβουλος κα Μαρία Τσουκαλά.

Δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Φραγκονι-
κολόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 
3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Βασίλειος Τομαράς, 5)Παναγιώτης Παπα-
κωνσταντινόπουλος και 6)Αγγελική Κουρή, κωλυόμενοι.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτ-
λο: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. 
Αιγίου) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και 
σχεδιασμός δράσεων» και δίνει τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Δημήτριο Μπούνια, ο οποίος παράλληλα εκπροσωπεί και την τριμελή Ε-
πιροπή Ιατρών Γ.Ν. Αιγίου, όπου διαβάζει σχετική εισήγηση, που έχει ως 
ακολούθως:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου εφημερεύει καθημερινά σε εικοσι-
τετράωρη βάση, καλύπτοντας ιατρικά και διοικητικά δύο περιφέρειες 
(Αιγιάλεια-Καλάβρυτα), στις οποίες ο πληθυσμός φτάνει τις εβδομήντα 
χιλιάδες, ενώ του καλοκαιρινούς μήνες μπορεί και να διπλασιαστεί. Ανα-
φέρουμε ενδεικτικά μερικά μεσοσταθμικά  ετήσια στοιχεία (έως 2019):

1. Εξετάζονται 12.000 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
χειρουργικού τομέα

2. 15.000 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του παθολογικού 
τομέα

3. 13.000 στο σύνολο των τακτικών ιατρείων
4. Νοσηλεύονται περίπου 4.000 ασθενείς
5. Πραγματοποιούνται περί τις 1.000 χειρουργικές επεμβάσεις μέ-

σης και μεγάλης βαρύτητας και άλλες 1.000 επεμβάσεις μικρής βαρύτη-
τας.

Ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες σε εικοσιτετράωρη βάση και 
νοσηλεύουν ασθενείς:

1) Κλινικός Τομέας
I. Παθολογία
II. Χειρουργική
III. Ορθοπεδική
IV. Καρδιολογία
V. Αναισθησιολογία
2) Εργαστηριακός Τομέας
I. Βιοπαθολογία (Μικροβιολογικό εργαστήριο, Εξετάσεις αίματος 

κ.τ.λ.)
II. Ακτινολογικό εργαστήριο (Κλασσική ακτινολογία, Υπερηχοτο-

μογράφημα)
III. Αιμοδοσία
Ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να καλύπτουν όλες τις 

ημέρες του μήνα (πρωινή τακτική εργασία-ιατρεία και εφημερία κάποιες 
ημέρες:

1) Κλινικός Τομέας
a. Ουρολογία
b. Οφθαλμολογία
c. Γυναικολογία
d. Παιδιατρική
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2) Εργαστηριακός Τομέας
a. Παθολογοανατομικό εργαστήριο (βιοψίες)
b. Αξονικός Τομογράφος (Λειτουργεί τρείς ημέρες την εβδο-

μάδα Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή έως της 10μμ και μόνο για νοσηλευόμε-
νους ασθενείς ή επείγοντα περιστατικά)

c. Γαστρεντερολογικό Τμήμα (Υπαρκτή πλήρης υποδομή, ανα-
μένεται ιατρικό προσωπικό)

Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενεργοί ειδικευμένοι ιατροί που ερ-
γάζονται στις νευραλγικές κλινικές του νοσοκομείου οι οποίες λειτουρ-
γούν κάθε ημέρα όλες τις ώρες της ημέρας είναι οι εξής:

1. -Παθολογική Κλινική - Τρεις μόνιμοι ιατροί από πέντε οργανι-
κές θέσεις (μία συνάδελφος έχει ήδη προσληφθεί στο ΓΝ Πατρών Αγ. 
Ανδρέας και αναμένεται η άμεση αναχώρηση της). Αναμένεται να μεί-
νουν δύο ιατροί.

2. -Ορθοπεδική κλινική - Δύο μόνιμοι ιατροί από τέσσερις οργανι-
κές θέσεις.

3. -Αναισθησιολογικό - Τρεις μόνιμοι ιατροί από τις τέσσερις θέ-
σεις (η 4η θέση καλύπτεται από ιατρό που εδώ και πάνω από ένα έτος 
βρίσκεται με μετακίνηση στο ΠΓΝΠ).

4. -Καρδιολογική Κλινική - Ένας μόνιμος ιατρός από πέντε οργα-
νικές θέσεις.

5. -Χειρουργική Κλινική - Τρείς μόνιμοι ιατροί από πέντε οργανι-
κές θέσεις.

6. -Ακτινολογικό τμήμα - Δύο μόνιμοι ιατροί από τέσσερις οργανι-
κές θέσεις.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο συνεπικουρείται από 
- Έναν καρδιολόγο μετακινημένο από το ΓΝ Καλαβρύτων
- Έναν καρδιολόγο μετακινημένο από δομή πρωτοβάθμιας υγείας 

της Πάτρας.
- Έναν ακτινολόγο από το ΓΝ Καλαβρύτων.
- Έναν ακτινολόγο μετακινημένο από το ΓΝ Πατρών Αγ. Ανδρέας.
- Έναν παθολόγο του ΠΓΝΠ  που εκτελεί εφημερίες στην παθολο-

γική κλινική.
- Τρείς γενικούς ιατρούς από τις πρωτοβάθμιες δομές της Αιγιά-

λειας που εκτελούν κάποιες εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατι-
κών.

- Έναν επικουρικό χειρουργό.
- Έναν επικουρικό ορθοπεδικό.
- Μία επικουρική παθολόγο.
Η ασφαλής εφημέρευση και επαρκής λειτουργία του νοσοκο-

μείου απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω κλινικών 
και την επαρκή επάνδρωση των επιμέρους εργασιών τους.

Είναι σαφές, ότι το υπάρχον προσωπικό δεν είναι δυνατό να καλύ-
ψει επαρκώς όλες τις απαραίτητες ανάγκες, με αποτέλεσμα τη δημιουρ-
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γία δυσλειτουργιών οι οποίες κυμαίνονται από ταλαιπωρία πολιτών και 
μπορεί να φτάσουν σε έκθεση ασθενούς σε κίνδυνο. Παραδείγματα έχουν 
υπάρξει ήδη. Ως εκ τούτου, καμία εκ των βασικών κλινικών του νοσοκο-
μείου δεν μπορεί να καταθέσει ασφαλές πρόγραμμα εφημερίας. Τα πε-
ρισσότερα προγράμματα εφημέρευσης κατατίθενται με μορφή «εντέλλε-
σθε» από τον διοικητή του ιδρύματος, ο οποίος έχει επιλέξει να αγνοήσει 
την επιστημονική γνώμη τον θεσμικών οργάνων του νοσοκομείου και να 
αναλάβει την ευθύνη.

Επισημαίνουμε τη συχνή ανάγκη για διακομιδές ασθενών σε άλλα 
όμορα νοσοκομεία, οι οποίες απαιτούν τη συνοδεία των εφημερευόντων 
ιατρών επιβαρύνοντας επιπλέον το πρόγραμμα εφημέρευσης. Το επιστη-
μονικό συμβούλιο του ΓΝ Αιγίου, σε συνεδρίαση του την 5η Νοεμβρίου 
2021, κατέθεσε στοιχειοθετημένη άποψη για την απαιτούμενη ελάχιστη 
σύνθεση ασφαλούς εφημέρευσης, την οποία ο διοικητής συνειδητά α-
γνόησε. Εδώ πρέπει να προστεθεί η επιπλέον επιβάρυνση του νοσοκο-
μείου ως εμβολιαστικό κέντρο, την λειτουργία του οποίου έχουν κληθεί 
(με εντολή του διοικητή) να καλύπτουν οι γιατροί που εφημερεύουν, 
πράγμα το οποίο κινείται στα όρια της νομιμότητας.

Όλα τα παραπάνω έχουν καταστήσει εργασιακά το ΓΝ Αιγίου ως 
νοσοκομείο προς αποφυγή για νέους συναδέλφους. Παράδειγμα σε πρό-
σφατη κρίση για πρόσληψη νέων μόνιμων ιατρών (μία θέση παθολογίας 
και μία θέση καρδιολογίας) μεταξύ πλήθους συναδέλφων κανένας δεν α-
ποδέχθηκε τη θέση. Επίσης τέσσερις συνάδελφοι επικουρικοί επέλεξαν 
να αναζητήσουν αλλού εργασία μετά το τέλος της θητείας τους από το να 
ανανεώσουν τη σύμβασή τους. Σαν επιστέγασμα σε όλα τα προβλήματα 
έρχεται η στάση της διοίκησης, τόσο του νοσοκομείου, όσο και της 6ης 
ΥΠΕ οι οποίες συνεχώς απαξιώνουν την γνώμη των ιατρών για επικοινω-
νιακούς λόγους. Επίσης πολλές φορές η διοίκηση ενώ είναι ο βασικός εκ-
φραστής της κεντρικής νομοθετικής και εκτελεστική εξουσίας επικαλεί-
ται γραφειοκρατικούς λόγους για την μη επίλυση βασικών προβλημάτων. 
Η διοίκηση καθυστερεί επανειλημμένα να αναγνωρίσει έγκαιρα τα προ-
βλήματα. Όταν τελικά τα αναγνωρίσει ακολουθεί γνωστή παρελκυστική 
πολιτική.

Απαιτούμενες παρεμβάσεις/στόχευση του Δ.Σ. Αιγιαλείας προς 
επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων.

Γενικοί Στόχοι
1) Να καταστήσει σαφές στην 6η ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας ότι 

το ΓΝ Αιγίου έχει ρόλο ως σύγχρονο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο 
στον υγειονομικό χάρτη της Αχαΐας.

2) Να γίνει ξεκάθαρο ότι η τήρηση ορίων ασφαλείας της λειτουργίας, 
ειδικά της εφημερίας θα πρέπει να είναι ανελαστική.

3) Να υπάρξει πρωτοβουλία για άμεση λύση των γραφειοκρατικών ε-
μποδίων που καθυστερούν τις προκηρύξεις, αλλά και τις διεργα-
σίες πρόσληψης νέων μόνιμων ιατρών.
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4) Να διερευνήσει την δημιουργία κινήτρων ώστε να γίνει ελκυστική 
η προσέλευση νέων ιατρών.

5) Να απαιτήσει την αλλαγή απαρχαιωμένων νομοθετικών διατάξεων 
που δυσχεραίνουν την εξέλιξη του νοσοκομείου με σύγχρονο ορ-
γανισμό (π.χ. η μη δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομου τμήματος 
ΤΕΠ).

Ειδικοί Στόχοι
1) Να υπάρξει πλήρης κάλυψη με το απαραίτητο προσωπικό των 

ειδικοτήτων (Παθολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Καρδιολο-
γία, Αναισθησιολογία, Ακτινολογία) που καλύπτουν την εφημερία 
του νοσοκομείου σε εικοσιτετράωρη βάση για όλες τις ημέρες του 
μήνα.

2) Να υπάρξει επιτέλους καθημερινή λειτουργία του αξονικού το-
μογράφου (θεμελιώδης λειτουργία για το οποιοδήποτε νοσοκομείο 
και βασική ανάγκη για την μείωση των διακομιδών σε όμορα νο-
σοκομεία), η οποία απαιτεί επιπλέον ιατρικό και παραϊατρικό προ-
σωπικό.

3) Να λειτουργήσει το γαστρεντερολογικό τμήμα γεγονός που θα ε-
νισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα παροχής υπηρεσιών 
και θα αποφορτίσει σημαντικά τα μεγάλα νοσοκομεία των Πα-
τρών.

4) Να ενισχυθεί άμεσα το νοσοκομείο με ιατρούς πρωτοβάθμιας 
φροντίδας  υγείας -εφόσον καλείται να ασκεί επιπλέον και το έρ-
γο της πρωτοβάθμιας- οι οποίοι θα στελεχώσουν το εμβολιαστικό 
κέντρο και το τμήμα επειγόντων περιστατικών (διαλογή/αντιμετώ-
πιση περιστατικών που χρήζουν πρωτοβάθμιας φροντίδας).

• Το Δ.Σ. Αιγιαλείας λέει όχι στις σπασμωδικές-εμβαλωματικές λύ-
σεις και ειδικά λύσεις τις τελευταίας στιγμής, χωρίς συγκεκριμένη 
στόχευση και προγραμματισμό.

• Το Δ.Σ. Αιγιαλείας, θα πρέπει να έχει ως κύριο μέλημα του τη συ-
νέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του νοσοκομείου μας σε 
σύγχρονο δευτεροβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό που βρίσκεται 
σε αγαστή συνεργασία με όλες τις δομές υγείας της Ανατολικής Α-
χαΐας. 
Η αποτροπή υποβάθμισης του νοσοκομείου μας σε «αναβαθμισμέ-

νο» κέντρο υγείας πρέπει να αποτελεί ξεκάθαρο και συνεχιζόμενο στόχο 
όλων, μα πάνω από όλα των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα πρέπει να έ-
χουν τον πρώτο και  τον τελευταίο λόγο για όσες εξελίξεις υπάρξουν στο 
μέλλον».

Κατόπιν, πήραν τον λόγο οι Βουλευτές του Νομού Αχαΐας, ο Αντι-
περιφερειάρχης Αχαΐας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού 



ΑΔΑ: ΩΗΓ1Ω6Χ-8ΣΦ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 619e292e1f569a6113383819 στις 26/11/21 08:58
8

Συλλόγου Αιγίου, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Αιγιαλείας, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αιγιαλείας που εξέθεσαν τις απόψεις τους, ο 
Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Αιγίου «Ο ΑΣΚΛΗ-
ΠΙΟΣ», καθώς και οι Πρόεδροι των Φορέων και των Συλλόγων της Αι-
γιάλειας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του μείζονος προβλήματος για την 
κοινωνία της Αιγιάλειας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Αφού έλαβε υπόψη του:
α)την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Μπού-

νια,
β)τα όσα εξέθεσαν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογε-

ρόπουλος, οι Βουλευτές του Ν. Αχαΐας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, οι επικε-
φαλής των δημοτικών παρατάξεων Αιγιαλείας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
που ζήτησαν και πήραν τον λόγο, ο Γραμματέας του Σωματείου Εργαζο-
μένων Γ.Ν. Αιγίου «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» κ. Παναγιώτης Φράγκος, καθώς 
και οι Πρόεδροι των Φορέων και των Συλλόγων της Αιγιάλειας,

γ)την ανάγκη ενίσχυσης και στελέχωσης του Γενικού Νοσοκο-
μείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου) για την αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών υγείας,

δ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

ε)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δή-
μων»,

στ)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 
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κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδο-
σης της πανδημίας»,

ζ)την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) 
επίσης όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας» και

η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Α)Θέτει του κατωτέρω γενικούς και εξειδικευμένους στόχους ως 

απαιτούμενες παρεμβάσεις προς επίλυση του μείζονος θέματος:
1)Να καταστήσει σαφές στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς 

και στο Υπουργείο Υγείας ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας 
(Ν.Μ. Αιγίου), έχει ρόλο ως σύγχρονο Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο στον 
υγειονομικό χάρτη της Αχαΐας.

2)Να γίνει ξεκάθαρο ότι η τήρηση ορίων ασφαλείας της λειτουρ-
γίας, ειδικά της εφημερίας θα πρέπει να είναι ανελαστική.

3)Να υπάρξει πρωτοβουλία για άμεση λύση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων που καθυστερούν τις προκηρύξεις, αλλά και τις διεργασίες 
πρόσληψης νέων μόνιμων ιατρών.

4)Να διερευνήσει τη δημιουργία κινήτρων ώστε να γίνει ελκυστική 
η προσέλευση νέων ιατρών.

5)Να απαιτήσει την αλλαγή απαρχαιωμένων νομοθετικών διατά-
ξεων που δυσχεραίνουν την εξέλιξη του νοσοκομείου με σύγχρονο ορ-
γανισμό (π.χ. η μη δυνατότητα δημιουργίας αυτόνομου τμήματος ΤΕΠ).

6)Να υπάρξει πλήρης κάλυψη με το απαραίτητο προσωπικό 
των ειδικοτήτων (Παθολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Καρδιολογία, 
Αναισθησιολογία, Ακτινολογία) που καλύπτουν την εφημερία του Νοσο-
κομείου σε εικοσιτετράωρη βάση για όλες τις ημέρες του μήνα.

7)Να υπάρξει επιτέλους καθημερινή λειτουργία του αξονικού 
τομογράφου (θεμελιώδης λειτουργία για το οποιοδήποτε Νοσοκομείο 
και βασική ανάγκη για την μείωση των διακομιδών σε όμορα Νοσοκο-
μεία), η οποία απαιτεί επιπλέον ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
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8)Να λειτουργήσει το γαστρεντερολογικό τμήμα γεγονός που θα 
ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και 
θα αποφορτίσει σημαντικά τα μεγάλα Νοσοκομεία των Πατρών.

9)Να ενισχυθεί άμεσα το Νοσοκομείο με ιατρούς πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας -εφόσον καλείται να ασκεί επιπλέον και το έργο της 
πρωτοβάθμιας- οι οποίοι θα στελεχώσουν το εμβολιαστικό κέντρο και το 
τμήμα επειγόντων περιστατικών (διαλογή/αντιμετώπιση περιστατικών 
που χρήζουν πρωτοβάθμιας φροντίδας), καθώς και με το απαραίτητο 
διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό για την εύρυθμη λει-
τουργία του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας λέει όχι στις σπασμωδικές-εμ-
βαλωματικές λύσεις και ειδικά λύσεις τις τελευταίας στιγμής, χωρίς συ-
γκεκριμένη στόχευση και προγραμματισμό.

Κύριο μέλημα του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας είναι η συ-
νέχιση και η αναβάθμιση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Α-
νατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου) σε σύγχρονο δευτεροβάθμιο υγειονομι-
κό σχηματισμό, που βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με όλες τις δομές 
υγείας της Ανατολικής Αχαΐας. 

Β)Να συναντηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, για την επίλυ-
ση των ανωτέρω θεμάτων και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκρι-
ση και λύση αυτών, να προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας σε δυναμικές κινητο-
ποιήσεις.

Γ)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτριο Καλογερό-
πουλο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Χρήστο Γούτο, 
Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και Αγγελική Κουρή, καθώς και τον Δη-
μοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μπούνια, προκειμένου να εξειδικεύσουν 
τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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