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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ α)ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» β)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 

                         Συνεδρίαση 27η/17-10-2019- θέμα 1
ο
  

   Στη Σάμο σήμερα 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ συνήλθε το Δ.Σ. που 

συγκροτήθηκε με τις με αριθμό Γ4β/Γ.Π.:44560/27-06-2018(ΦΕΚ 390/τ.ΥΟΔΔ/09-07-2018)  

και Γ4β/Γ.Π.90912/10-12-2018(ΦΕΚ 772/τ.ΥΟΔΔ/24-12-2018)  αποφάσεις  του Υπουργείου 

Υγείας μετά την υπ΄ αριθμό 12358/17-10-2019  πρόσκληση της Αντιπροέδρου ΔΣ, σε 

έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα του Γεν. Νοσοκομείου 

Σάμου «Αγ. Παντελεήμων», του Γ.Ν.- Κ.Υ. Ικαρίας και λοιπών φορέων τους. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

1.Ελπινίκη Δεμερτζή, ως αναπληρωματικό μέλος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ, Πέτρου 

Καλομοίρη. 

2.Δημήτριος Ταμπαχανιώτης, μέλος, αναπληρωτής του Σταμάτιου Καρδάση, Αναπλ. 

Διοικητή ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας 

3.Θεανώ Σαρρηγεωργίου, ως εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού πλην ιατρών των 

διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γεν. Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» και  Γ.Ν.- 

Κ.Υ. Ικαρίας. 

4.Βασιλική Βελώνη, ως εκπρόσωπος των ιατρών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γεν. 

Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» και  Γ.Ν.- Κ.Υ. Ικαρίας.  

Γραμματέας του Συμβουλίου : Ανθούλα Ζερβού  

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη πόλη της Σάμου με 

επιβάρυνση ιδιαίτερα της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝ Σάμου- παρεμβάσεις Δ.Σ . 

  Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. : 

-το έγγραφο του Διοικητή με αριθμό 12311/16-10-2019 προς τη Διοίκηση της 2
ης

 ΔΥΠΕ 

Πειραιά και Αιγαίου σχετικά με κατεπείγουσα ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής του 

Νοσοκομείου μας,  

-το σχετικό αίτημα της μοναδικής ιατρού Παιδιάτρου για χορήγηση κανονικής της άδειας 

τόσο από 18/10/2019 για δέκα ημέρες  όσο και στις 18/11/2019 για πέντε ημέρες  

-τον κίνδυνο αδυναμίας για νοσηλεία στις κλινικές του Νοσοκομείου μας , ιδιαίτερα μεγάλου 

αριθμού προσφύγων-μεταναστών ,  που μπορεί να προκύψει από την πολυήμερη παραμονή 

τους στην ύπαιθρο της πόλης κάτω από δυσμενείς συνθήκες και με το μεγαλύτερο μέρος από 

αυτούς να είναι παιδιά (αναφέρω ότι χθες 15-10-2019 νοσηλεύονταν στη Παιδιατρική 15 

παιδιά προσφύγων –μεταναστών ενώ η δύναμη της κλινικής ανέρχεται σε 7 κλίνες)   και  

Εισηγείται α)τη παρέμβαση του Δ.Σ. στην Εισαγγελική Αρχή ώστε να μεριμνήσουν οι 

αρμόδιοι φορείς για την επαρκή στέγαση των προσφύγων μεταναστών στη πόλη της Σάμου. 
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β)την έκθεση του προβλήματος από το Δ.Σ. στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας 

και Κορσεών, στο Βουλευτή Ν. Σάμου, Περιφερειακή Αρχή, Δημοτική Αρχή και στο Ταξίαρχο 

της 79ΑΔΤΕ. 

γ)την αποστολή της παρούσας απόφασης και στη 2
η
 ΔΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου με αίτημα 

επείγουσας ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής μας . 

Η κα Σαρρηγεωργίου, παίρνει το λόγο και τοποθετείται για την ανωτέρω πρόταση  ¨Θέση 

δική μου αλλά και του Συλλόγου Εργαζομένων  είναι ο άμεσος απεγκλωβισμός προσφύγων 

και μεταναστών από το νησί μας. Να κλείσει το Ηotspot και να μην δημιουργηθεί άλλο. Να 

μεταφερθούν άμεσα στη Ηπειρωτική Ελλάδα σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. 

 Δεν μπορεί σαν Φορέας Υγείας, σαν Υγειονομικοί, να δεχτούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι 

ανάμεσά τους παιδιά και βρέφη δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες μέσα στο 

ΚΥΤ, σε πόσιμο νερό και σε εγκαταστάσεις ατομικής υγιεινής. Το ήδη υποστελεχωμένο 

Νοσοκομείο δεν μπορεί άλλο να σηκώσει αυτό το βάρος του προσφυγικού-μεταναστευτικού 

.Εκτός από την Παιδιατρική Κλινική μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στη Μαιευτική Κλινική, στο 

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα , στα ΤΕΠ και γενικότερα σε όλη τη νοσηλευτική υπηρεσία. Για 

εμάς ευθύνες τεράστιες έχει και η προηγούμενη αλλά και η σημερινή κυβέρνηση, γιατί 

παρόλο  που κρατάει χιλιάδες ανθρώπους παρά τη θέλησή τους κάτω από τέτοιες συνθήκες, 

δεν προέβλεψε και δεν έχει προβλέψει  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης την εξασφάλιση 

της στέγασης , της σίτισης και της προστασίας τους. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου σαν 

εκπρόσωπος των Εργαζομένων και ζητάω το Συμβούλιο Διοίκησης  να συμφωνήσει και να τη 

στείλει ως απόφασή του, στο Υπουργείο Υγείας, 2
η
 ΥΠΕ και σε όλους τους τοπικούς φορείς¨. 

¨                                    Τα μέλη του ΔΣ μετά από συζήτηση 

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  κατά πλειοψηφία  

Την έγκριση της εισήγησης της Αντιπροέδρου  και συγκεκριμένα : 

α)Τη παρέμβαση του Δ.Σ. στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου ώστε να μεριμνήσουν οι 

αρμόδιοι φορείς για την επαρκή στέγαση των προσφύγων μεταναστών στη πόλη της Σάμου. 

β)Την έκθεση του προβλήματος από το Δ.Σ. στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου ,Ικαρίας 

και Κορσεών, στο Βουλευτή Ν. Σάμου, Περιφερειακή Αρχή, Δημοτική Αρχή και στο Ταξίαρχο 

της 79ΑΔΤΕ. 

γ)Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη 2
η
 ΔΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου με αίτημα 

επείγουσας ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής μας, με οποιοδήποτε 

τρόπο. 

Η κα Σαρρηγεωργίου διαφωνεί  ως ανωτέρω με την τοποθέτησή της.  

                                                             

           Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

         ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ   

           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΩΝΗ 

         ΑΝΘΟΥΛΑ ΖΕΡΒΟΥ                        ΘΕΑΝΩ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΔΑ: ΕΤΦΟ46907Ξ-Τ0Μ
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