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Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Αρ. Απόφασης: 64/2022

ΘΕΜΑ 1ο(εκτός ημερήσιας διάταξης): Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μετακίνηση ιατρών

πρωτοβάθμιας υγείας προκειμένου να εκτελούν εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Εισηγητής: Πρόεδρος

Στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10η του μήνα Οκτωβρίου του έτους  2022

ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα  και ώρα  18:30 συνήλθε σε δημόσια  Τακτική   συνεδρίαση το Δημοτικό

Συμβούλιο  ύστερα  από  την  αριθμ.  9500  –  06/10/2022  έγγραφη  πρόσκληση  του  κ.  Προέδρου  που

επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  27 μελών ήταν

παρόντα τα 24 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
    1) Πόρρος Αντώνιος    1) Καψής Αχιλλέας

  2) Βαΐτσος Χρήστος   2) Τσιρογιάννης Γεώργιος

  3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος   3) Τζουβάρα Αλτάνα

  4) Τσιάμης Κωνσταντίνος

  5) Κοντούνης Θωμάς

  6) Λαπατσάνης Ζήσιμος

  7) Κουτρομάνος Σωτήριος

  8) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα

  9) Βαφειάς Αθανάσιος

       10) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη

       11) Γκιώνης Κωνσταντίνος

       12) Αυγερινάκος Ιωάννης

       13) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα

       14) Γκενεράλης Σεραφείμ

       15) Ράπτης Μάρκος

       16) Τριφύλλης Ιωάννης

       17) Ντάλας Γεώργιος

       18) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος



       19) Λιανός Ιωάννης

       20) Τσαπραΐλη Χρυσούλα

       21) Μαγκλάρας Παντελεήμων

       22) Μπαούρδος Κωνσταντίνος 

       23) Γρίβας Κωνσταντίνος

       24) Τσούλφας Δημήτριος

Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή

Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την 

τήρηση των πρακτικών.

Παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Τιθορέας κ. Τσαρούχας Γεώργιος, Μοδίου κ. Σχοινάς Λουκάς και

Παλαιοχωρίου κ. Κάκος Δημήτριος .

ΘΕΜΑ 1ο(εκτός ημερήσιας διάταξης) : Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μετακίνηση ιατρών

πρωτοβάθμιας υγείας προκειμένου να εκτελούν εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Εισηγητής: Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος  κ.  Αντώνης  Πόρρος  έθεσε  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  στο  δημοτικό  συμβούλιο  το

παρακάτω ψήφισμα που ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Αξιότιμε  Διοικητά 5ης ΥΠΕ κ. Φώτη Σερέτη, 

Με το παρόν ψήφισμα εκφράζεται η διαμαρτυρία μας για την απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή

του  Γ.Ν  Λαμίας,  για  την  άμεση  μετακίνηση  ιατρών  πρωτοβάθμιας  Υγείας  προκειμένου  να  εκτελούν

εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Πρόκειται  για μια απόφαση η οποία αφενός μας προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το με  ποια

κριτήρια  ελήφθη,  μιας και  αφορά ιατρούς  που έχουν  την  ιδιότητα  Γενικής  οικογενειακής Ιατρικής,  οι

οποίοι  είναι  προς στελέχωση μόνο των Κέντρων Υγείας και  των περιφερειακών ιατρείων και  σε κάθε

περίπτωση, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μόνο στην πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας. Σαφώς δεν είναι

ιατροί  που  έχουν  εκπαιδευτεί  να  εργαστούν  σε  Νοσοκομείο  και  να  προσφέρουν  εξειδικευμένη

νοσοκομειακή φροντίδα.

Οι μετακινήσεις των γενικών ιατρών που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας  Αμφίκλειας, του Δήμου

Αμφίκλειας Ελάτειας και στις αποκεντρωμένες μονάδες του, γίνονται αποδέκτες μιας απόφασης για την

υποχρεωτική και άμεση μετακίνησή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, δίχως να ληφθεί υπόψη κανένα

κριτήριο από την Υπηρεσία σας και δίχως να έχουν προβλεφθεί οι δυσμενείς συνέπειες για την ομαλή

λειτουργία του Κ.Υ Αμφίκλειας και των Περιφερειακών Ιατρείων Ελάτειας, Κάτω Τιθορέας και Μπράλου,

τα οποία εξυπηρετούν κατοίκους από τρείς διαφορετικούς Νομούς

Επιπλέον,  οι  ενέργειες αυτές της έκδοσης απόφασης για τις  μετακινήσεις  των γενικών ιατρών,

παρότι  ενδέχεται  να αποτελούν  για εσάς την  εύκολη λύση ώστε  να καλύπτονται  τα  κενά στο  Γενικό



Νοσοκομείο Λαμίας, αποτελεί ταυτόχρονα μια πρακτική που μπορεί να οδηγήσει σε άκρως επικίνδυνες

συνέπειες, τις οποίες διαφαίνεται ότι δεν λάβατε υπόψη σας.

Και αυτό διότι ως ανωτέρω επισημάνθηκε, το Κέντρα Υγείας του Δήμου μας είναι γνωστό πως

υποφέρει από ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, τις οποίες και σας έχουμε επισημάνει σε προγενέστερες

επιστολές μας.

Με  την  παραπάνω  απόφαση,  καθίσταται  σαφής  η  υποστελέχωση  και  αποδυνάμωση  του  Κ.Υ

Αμφίκλειας,  ακόμη περισσότερο,  με επικείμενο φυσικά κίνδυνο για τους πολυάριθμους ασθενείς που

παρακολουθούνται από τους γενικούς ιατρούς στο Κέντρο Υγείας καθημερινά.

Με τον τρόπο αυτό σε κάθε περίπτωση, θίγεται το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα  που

προστατεύει το δημόσιο αγαθό της υγείας, το οποίο από την ανωτέρω απόφαση περί άμεσης μετακίνησης

των συγκεκριμένων τριών Ιατρών, τίθεται σε κίνδυνο.

Κατανοούμε  πλήρως  και  συμμεριζόμαστε  τα  όποια  προβλήματα  και  τις  ελλείψεις  ιατρικού

προσωπικού που αντιμετωπίζει το Γ.Ν Λαμίας , πλην όμως δεν είναι δυνατόν αυτά να χρησιμοποιούνται

ως «άλλοθι» για την παραβίαση της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας και να μετακινούνται προς αυτό ιατροί

οι  οποίοι  δεν  έχουν  την  κατάλληλη  εμπειρία  και  κατάρτιση,  για  το  σκοπό  που  αποφασίστηκε  να

μετακινηθούν στο Γ.Ν Λαμίας. 

Επιπλέον, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι με την ανωτέρω απόφαση, θέτετε σε σοβαρό

κίνδυνο  την  ομαλή  λειτουργία  της  πρωτοβάθμιας  υγείας,  με  αποτέλεσμα  να  επιφορτίζεται  ακόμα

περισσότερο η λειτουργία του Γ.Ν Λαμίας, μιας και όσοι λαμβάνουν θεραπείας από το Κ.Υ Αμφίκλειας και

τα Περιφερειακά Ιατρεία του, θα αναγκάζονται – με όποιο κίνδυνο να μετακινούνται στο Γ.Ν Λαμίας. 

Αξιότιμε κ. Διοικητά,  σας καλώ όπως το συντομότερο δυνατό προβείτε στην ανάκληση  τέτοιων

αποφάσεων για την μετακίνηση Γενικών ιατρών του Κ.Υ Αμφίκλειας. Ήδη οι κάτοικοι της περιοχής μας στο

άκουσμα των ανωτέρω μετακινήσεων των ιατρών έχουν αναστατωθεί αρκετά και σας μεταφέρουμε τον

φόβο μας ότι θα δημιουργηθούν ενδεχομένως ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Διαφορετικά, σε περίπτωση που εμμένετε στην εφαρμογή της συγκεκριμένης -ενδεχομένως και

ελεγχόμενης  απόφασης-  ωθείτε  τους  ιατρούς  σε  αλλότριο  έργο και  αντιποίηση  της  ειδικότητάς  τους

θέτοντας σε κίνδυνο τους ίδιους και κυρίως τους ασθενείς τους.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει.

Παράλληλα αποδυναμώνετε και δίνετε το τελειωτικό χτύπημα στην στο Κ.Υ Αμφίκλειας και στα

Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις σας περί

στήριξής του.

Το δημοτικό συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ  αποφάσισε την έκδοση του παραπάνω ψηφίσματος. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 64

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:



 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

. 

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ
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