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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  125/2020      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.420/4.9.2020  

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

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 24 

από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 15 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Πέτκου Αναστάσιος 

7 Καραμάνη Δήμητρα 19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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8 Καραπατσούδη Ελένη 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κίτσου Ελένη 23 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Τζιάκος Δημήτριος 

2 Θεοδώρου Έλλη   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Μουστάκας και Ελευθέριος Παπαδόπουλος δε 

συμμετείχαν στη συζήτηση και λήψη απόφασης του 3ου  θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Μουράτογλου και Ελένη Καραπατσούδη 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός  ημερήσιας 

διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής και Αναστάσιος Πέτκου δε 

συμμετείχαν στη συζήτηση και λήψη απόφασης των 1ου έως 3ου  θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος  αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά  τη 

συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Πέτκου και Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση  κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Έδεσσας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την 

κοινότητά του και παραβρέθηκε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο 

(αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου,  

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 
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δ.  Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα. 

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Έδεσσας» κ. Χαράλαμπο 

Τσιτσάγκα, ο οποίος πρότεινε να υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την ανακοίνωση των 

Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας και να εκδώσει ψήφισμα για την άμεση στελέχωση του 

Νοσοκομείου Έδεσσας. Στη συνέχεια ο κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας ανέγνωσε την ανωτέρω 

ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής: 

  «Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τα 

μεγάλα προβλήματα των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της ΠΕ Πέλλας. Οι κυβερνήσεις 

έρχονται και παρέρχονται, χωρίς να αλλάζει η πολιτική της υποστελέχωσης και των περικοπών των 

κονδυλίων προς την Υγεία, με αποτέλεσμα η κατάσταση να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. 

Τα τελευταία χρόνια στο Νοσοκομείο Έδεσσας, τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο σε μια 

σειρά τμημάτων και κλινικών. Κυρίαρχο πρόβλημα αποτελούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, 

ιδιαίτερα οι ελλείψεις γιατρών σε τμήματα ζωτικής σημασίας, όπως για παράδειγμα στην 

Παθολογική Κλινική και το Ακτινολογικό Τμήμα: 

Α. Η Παθολογική Κλινική, η οποία πέραν της λειτουργίας του τμήματος της επωμίζεται το 

μεγαλύτερο βάρος της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, 

 την λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων, την κλινική διερεύνηση και ιατρική συμβουλή σε 

περιστατικά άλλων κλινικών, αλλά και το τμήμα covid, υποχρεώνεται να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό 

το πλαίσιο λειτουργία με δύο μόλις γιατρούς, έναν Διευθυντή και μία επιμελήτρια, αφού επίκειται η 

μετακίνηση ενός ιατρού της δύναμης της σε άλλη μονάδα Υγείας. Για την ενίσχυση της 

Παθολογικής Κλινικής με έναν επιπλέον επιμελητή, έχει αποσπαστεί συνάδελφος από το Κέντρο 

Υγείας Αριδαίας, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση αυτού του Κέντρου Υγείας που καλύπτει μία 

άγονη και προβληματική περιοχή της ΠΕ Πέλλας. 

Μπροστά στα αδιέξοδα και τις δυσχέρειες στην λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής, γιατροί 

άλλων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου Έδεσσας, με αυτοθυσία έχουν προσφερθεί να εφημερεύσουν 

στην Παθολογική, πέραν των ανειλημμένων εφημεριών στο δικό τους τμήμα. 

Νέο κύμα της πανδημίας είναι ήδη σε εξέλιξη και υπό τις παρούσες συνθήκες εύλογα οι 

εργαζόμενοι αναρωτιούνται πως θα καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση του. Όπως 

καταγγέλλουν οι συνάδελφοι του Νοσοκομείου Έδεσσας, λόγω της εντατικοποίησης είναι πλέον 

ορατός ο κίνδυνος λαθών και παραλείψεων, όπως και ο κίνδυνος να διαφύγει της διάγνωσης 

περιστατικό κορονοϊού με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού τόσο στο νοσοκομείο 

όσο και στην κοινότητα. 

Β. Στο Ακτινολογικό Τμήμα, η κατάσταση είναι τραγική. Η προσφιλής από τις κυβερνήσεις 

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μέθοδος της μετακίνησης συναδέλφων γιατρών από άλλα νοσοκομεία για την 

κάλυψη των εφημεριών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, όπως και η πρόσληψη επικουρικών 

(συμβασιούχων γιατρών που τους απολύουν μετά από ένα χρονικό διάστημα) για την κάλυψη 
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πάγιων αναγκών λειτουργίας, έχει οδηγήσει το Ακτινολογικό Τμήμα σε κατάρρευση και απειλεί με 

παράλυση το σύνολο του Νοσοκομείου Έδεσσας. 

Είναι προφανές πως ένα Ακτινολογικό Τμήμα με έναν Ακτινολόγο, δεν είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει την 24ωρη λειτουργία και τη γενική εφημερία ενός Νοσοκομείου. Υπονομεύεται η 

ασφαλής λειτουργία του συνόλου των Τμημάτων και των Κλινικών, και καθίσταται αδύνατη η 

αντιμετώπιση των περιστατικών, τόσο των επειγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των υπόπτων 

και επιβεβαιωμένων περιστατικών προσβολής από κορονοϊό, τα οποία χρήζουν άμεσης 

ακτινολογικής εκτίμησης, όσο και ο τακτικός απεικονιστικός έλεγχος των νοσηλευόμενων ασθενών 

κατά το πρωινό ωράριο της λειτουργίας των Τμημάτων. 

Αντίστοιχη η κατάσταση και σε άλλα Τμήματα και Κλινικές του Νοσοκομείου Έδεσσας, τα 

προβλήματα των οποίων η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ  έχει επανειλημμένα 

καταγγείλει στο παρελθόν. 

Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ επαναλαμβάνει πως θεωρεί απαράδεκτη την 

τακτική της απόσπασης γιατρών των Κέντρων Υγείας και της μετακίνησης τους στα νοσοκομεία 

της ΠΕ για να καλυφθούν οι ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας και γενικότερα οι λειτουργικές 

ανάγκες των τμημάτων. 

Η μετακινήσεις αυτές, αποδυναμώνουν την λειτουργία των Κέντρων Υγείας και αναιρούν τον 

σημαντικότατο ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνθήκες πανδημίας. 

Η κυβέρνηση όφειλε από καιρό να έχει εξοπλίσει και στελεχώσει με μαζικές προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού τόσο τα Νοσοκομεία όσο και τα Κέντρα Υγείας και όχι να επιχειρεί με μετακινήσεις 

να συγκαλύψει την επικίνδυνη κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας, η οποία είναι αποτέλεσμα 

της υποχρηματοδότησης και των περικοπών που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών. 

Είναι δε προκλητικό να λέγεται από κυβερνητικά στελέχη πως οι ελλείψεις προσωπικού οφείλονται 

στο ότι δεν έρχονται οι γιατροί να δουλέψουν στο ΕΣΥ, όταν τόσο αυτή η κυβέρνηση όσο και η 

προηγούμενη έχουν την ευθύνη για την μισθολογική και εργασιακή απαξίωση του νοσοκομειακού 

γιατρού, για την εντατικοποίηση και τις απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

Υγείας, για την φυγή του ιατρικού δυναμικού της χώρας μας στο εξωτερικό. 

Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ συμμετέχει στην κινητοποίηση Σωματείων 

του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στην πλατεία της ΧΑΝΘ και 

διεκδικεί: 

 Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού 

υγειονομικού προσωπικού) με βάση τις ανάγκες, για τη στελέχωση των νοσοκομείων και των Κ.Υ 

της ΠΕ Πέλλας. 

 Επείγουσα πρόσληψη τεσσάρων τουλάχιστον μόνιμων ειδικών παθολόγων και πέντε 

τουλάχιστον μόνιμων ειδικών ακτινολόγων στο Νοσοκομείο Έδεσσας. 

 Μονιμοποίηση των επικουρικών των νοσοκομείων της ΠΕ Πέλλας, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 

 Μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των υγειονομικών. 

 Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα».  

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ευτυχία Ταμβίσκου, 

Ελένη Καραπατσούδη, Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Ιωάννη Τσεπκεντζή, καθώς και στον 

Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να συντάξουν το κείμενο του ψηφίσματος 

εκπρόσωποι από κάθε παράταξη, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή 

συσπείρωση»  κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Ιατροί κ.κ. Ελένη 

Καραπατσούδη, Ευτυχία Ταμβίσκου και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει  

Α. Ομόφωνα  Να εκδοθεί ψήφισμα για την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου 

Έδεσσας, το κείμενο του οποίου θα συντάξουν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Λαϊκή συσπείρωση»  κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Ιατροί κ.κ. 

Ελένη Καραπατσούδη, Ευτυχία Ταμβίσκου και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.  

Β. Κατά πλειοψηφία Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Τα τελευταία χρόνια στο Νοσοκομείο Έδεσσας, τα πράγματα έχουν φτάσει στο 

απροχώρητο σε μια σειρά τμημάτων και κλινικών. Κυρίαρχο πρόβλημα αποτελούν οι 

μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα οι ελλείψεις γιατρών σε τμήματα ζωτικής σημασίας, 

όπως για παράδειγμα στην Παθολογική Κλινική και το Ακτινολογικό Τμήμα: 

Α. Η Παθολογική Κλινική, η οποία πέραν της λειτουργίας του τμήματος της επωμίζεται 

το μεγαλύτερο βάρος της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 

Νοσοκομείου,  την λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων, την κλινική διερεύνηση και ιατρική 

συμβουλή σε περιστατικά άλλων κλινικών, αλλά και το τμήμα covid, υποχρεώνεται να 

ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας με 3 μόλις γιατρούς, έναν Διευθυντή και 2 

επιμελήτριες εκ των οποίων η μία έχει  επί πολλά χρόνια αποσπαστεί  στην Παθολογική 

κλινική από το Κέντρο Υγείας Αριδαίας, με αποτέλεσμα την  αποδυνάμωση του, παρά το ότι 

καλύπτει μία άγονη και προβληματική περιοχή της ΠΕ Πέλλας. 

Μπροστά στα αδιέξοδα και τις δυσχέρειες στην λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής, 

γιατροί άλλων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου Έδεσσας, έχουν προσφερθεί να 

εφημερεύσουν στο νεοσύστατο τμήμα covid, υπό την επιστασια της  Παθολογικής, πέραν 

των ανειλημμένων εφημεριών στο δικό τους τμήμα. 

Νέο κύμα της πανδημίας είναι ήδη σε εξέλιξη και υπό τις παρούσες συνθήκες εύλογα 

οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται πως θα καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση του. 

Όπως καταγγέλλουν οι συνάδελφοι του Νοσοκομείου Έδεσσας, λόγω της εντατικοποίησης 

της κατάστασης είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος λαθών και παραλείψεων, όπως και ο 

κίνδυνος να διαφύγει της διάγνωσης περιστατικό κορονοϊού με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη 

διασπορά του ιού τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην κοινότητα. 

Β. Όσον αφορά το Ακτινολογικό Τμήμα, η κατάσταση είναι πλέον οριακή έως και 

τραγική. Ένα τμήμα που ενώ έχει εξοπλιστεί με Αξονικό τομογράφο και πολύ σύντομα 

αναμένεται να εξοπλιστεί με υπερσύγχρονο ψηφιακό Μαστογράφο και μηχάνημα μέτρησης 

Οστικής μάζας, παραδόξως το ιατρικό προσωπικό του μειώνεται επικίνδυνα. Από τους 

τέσσερις {4} υπηρετούντες Ακτινολόγους στο Τμήμα, αποχώρησαν δύο εξ’ αυτών τον Μάιο 
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του 2020 προς Κέντρα Υγείας και στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, αποχωρεί και η τρίτη 

επικουρική ακτινολόγος λόγω διορισμού της σε μόνιμη θέση σε άλλο νοσοκομείο. 

Παρά το ότι με αποφάσεις της 3ης ΥΠΕ μετακινήθηκαν, τρεις ιατροί ακτινολόγοι 

προσωρινά και για ελάχιστο διάστημα, από το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, για κάλυψη 6 (!!) 

εφημεριών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, φυσικά το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, αφού και 

αυτοί οι ιατροί επανήλθαν στην πρότερη θέση τους, οπότε αυτήν την στιγμή το τμήμα 

ευρίσκεται  εκ νέου στο σημείο μηδέν. 

Γίνεται σε όλους αντιληπτό ότι ένα ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, με έναν Ακτινολόγο ιατρό, δεν 

είναι σε θέση να εξασφαλίσει την 24ωρη λειτουργία και γενική εφημερία ενός 

δευτεροβάθμιου επαρχιακού Νοσοκομείου. 

Το σύνολο του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου θέτει το θέμα της ασφαλούς 

διαχείρισης όχι μόνον των επειγόντων περιστατικών, των Εξωτερικών Ιατρείων, των 

«ύποπτων περιστατικών» του νεοσύστατου τμήματος COVID 19, τα οποία χρήζουν άμεσης 

εκτίμησης (είτε μέσω ακτινογραφίας, υπερηχογραφήματος, είτε μέσω αξονικής 

τομογραφίας), αλλά και των ήδη νοσηλευόμενών περιστατικών για τους οποίους, κατά το 

πρωινό ωράριο της καθημερινής λειτουργίας, διενεργείται ο καθιερωμένος απεικονιστικός 

έλεγχος που καθορίζει την πορεία τους. Επί πλέον προκύπτει ουσιαστικό πρόβλημα με τους 

ασθενείς ειδικότερα με νεοπλασματική νόσο, που προσέρχονται για ακτινολογικό 

επανέλεγχο από τα τριτοβάθμια Νοσοκομεία, κατά συρροήν, και η ανταπόκριση στην 

κοινωνική αυτή ανάγκη είναι μηδαμινή. 

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Έδεσσας ως επαγγελματίες υγείας, εκθέτουν  τα 

προβλήματα λειτουργίας των παραπάνω τμημάτων, θεωρώντας  επιτακτική την ανάγκη 

για την άμεση επίλυσή τους. Γι’ αυτό, υποβάλλουν τα αίτημάτα τους 

 Πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών και 

λοιπού υγειονομικού προσωπικού) με βάση τις ανάγκες, για τη στελέχωση των 

νοσοκομείων και των Κ.Υ της ΠΕ Πέλλας. Βασικός στόχος των Κέντρων Υγείας θα 

πρέπει να  είναι η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, που έχουν σηκώσει το 

μεγαλύτερο βάρος του διαγνωστικού ελέγχου των ύποπτων κρουσμάτων. 

 Επείγουσα πρόσληψη τεσσάρων τουλάχιστον μόνιμων ειδικών παθολόγων και 

τριών   μόνιμων ειδικών ακτινολόγων στο Νοσοκομείο Έδεσσας. 

 Μονιμοποίηση των επικουρικών των νοσοκομείων της ΠΕ Πέλλας, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 

 Υπενθυμίζουμε  ότι ο Νομός Πέλλας και δη η Έδεσσα είναι αποκομμένη και 

ταυτόχρονα  θεωρούμε ότι είναι  αδικημένη, όσον αφορά το οδικό δίκτυο και την 

σύνδεση με την Θεσσαλονίκη. Αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την 

καθημερινή πρόσβαση νέων ιατρων που διαμένουν στην Θεσσαλονίκη. Ζητούμε την 
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καθώς και την κάθετη σύνδεση με την Εγνατία (Σκύδρα – Νάουσα).  

 Επαρκή μέτρα και μέσα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των 

υγειονομικών. 

 Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, πράγμα που αυτοδίκαια προκύπτει 

από την παρούσα  πανδημία.  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος  Τσιτσάγκας μειοψηφεί με το Β μέρος της 

παραπάνω απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  125/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  17.9.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής  και 

Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων Κ. Λαμπρόπουλο 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Δημοτικό Σύμβουλο Χ. Τσιτσάγκα 

- Δημοτική Σύμβουλο Ε. Καραπατσούδη 

- Δημοτική Σύμβουλο Ε. Ταμβίσκου 


