
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  
Ταχ. ∆/νση : Πλ. Τσιροπινά – Ερµούπολη,  Σύρος   
Τ.Κ. 84 100  
Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513  
 
Συνεδρίαση 9η/ 1-8-2011 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ   73/2011 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 90  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 1.8.2011 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
  

       Στην νήσο Νάξο σήµερα την 1 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ,  σε αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου, πρώην Σχολή Ουρσουλινών, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 49324/4854/26-7-
2011 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιου 
Γκούφα που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε  νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό 
Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, την 26.7.2011.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης Χατζηδιάκος (∆ωδ/σου) και 
 κ. Γεώργιος Πουσσαίος (Κυκλάδων)  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Γκούφας 
Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσόγελος 
 
Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Καµπανής Ιωάννης  
2 Σβύνου Ειρήνη 
3 Βαρκάς Θεοδόσιος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
4 Σταυλάς Κωνσταντίνος  
5 Περδικάρης Ιωάννης 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
6 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  
7 Παµπάκας Σωτήριος 
8 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 



9 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  
10 Χατζηιωάννου Αντώνιος  
11 Μουτάφη ∆έσποινα  
12 Παπατσή Ευαγγελία 
13 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  
14 ∆ιάκος Αναστάσιος 
15 Κόκκινος Χαράλαµπος 
16 Παλλάς Εµµανουήλ 
17 Καφαντάρη Ευαθαλία 
18 Συρµαλένιος Νικόλαος  
19 Χρυσόγελος Νικόλαος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  
20 Μακρυωνίτης Γεώργιος 
21 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 
22 Παπαµανώλης Γεώργιος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  
23 Κοκιασµένος Αντώνης  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  
24 Χρυσαφίδης Παύλος  
25 Ηλιάκης Πέτρος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  
26 Τζανακόπουλος Παντελής  
27 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  
28 Γκούφας Γεώργιος  
29 Θεόφιλος Λάζαρος  
30 ∆αδάος Μάρκος  
31 Σιγάλας Ευάγγελος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  
32 Βίλλας Ματθαίος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  
33 Κουκάς Κωνσταντίνος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  
34 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
35 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
36 Μάϊνας Ηλίας  
37 Καραµολέγκου Ιουλία  
38 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
 
 



ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Έψιµος Στέργιος  
2 Κυπραίου Μαρία 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
3 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
4 Κατσοτούρχης Γεώργιος  
5 Καλαθιανάκης Άγγελος  
6 Μαραγκός ∆ηµήτριος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
7 ∆ρακιού Μιχαήλ 
8 Λίσγος Φίλιππος 
9 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία 
10 Πόκκιας Γεώργιος  
11 Ζωγραφίδης Γεώργιος  
12 Γιαννακάκης Ιωάννης 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  
13 Μαργάρας Βασίλειος  
 

     Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος 
Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  

- Καραπιπέρη Μαρία 
- Καβαλάρη Άννα  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  
Αιγαίου 
        
        Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια  δίνει το λόγο στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Πουσσαίο ο οποίος εισηγείται, το  δεύτερο (2ο) θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο:  

ΘΕΜΑ   2 : Θέµατα Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
 ο οποίος αναφέρει στο σώµα τα εξής :  

«∆εδοµένου ότι η υγεία επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από εξωτερικούς παράγοντες 
µία αποτελεσµατική πολιτική υγείας πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς τοµείς 
πολιτικής όπως: 

• η κοινωνική και περιφερειακή πολιτική 
• το περιβάλλον 
• την εκπαίδευση 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της ΕΕ όλες οι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν την 
προσέγγιση «Η υγεία σε όλες τις πολιτικές». Για να είναι όµως πλήρως αποτελεσµατική η 
προσέγγιση αυτή πρέπει να επεκταθεί σε εθνικές, Περιφεριακές και τοπικές πολιτικές. 

Κεντρικός Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
υγειονοµικής περίθαλψης προς τους πολίτες και επισκέπτες του νησιωτικού συµπλέγµατος 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Επιµέρους στόχοι:  



• H ελαχιστοποίηση των περιφερειακών ανισοτήτων σε ότι αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας. 

• Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.  
• Αναδιάρθρωση των µηχανισµών διοίκησης µε στόχο αύξηση της αποδοτικότητας του 

συστήµατος υγείας προς τους πολίτες της νησιωτικής Ελλάδας. 
Υφιστάµενη κατάσταση: 
Στη  γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνονται οι 

ακόλουθες δευτεροβάθµιες και πρωτοβάθµιες µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας    
∆ευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου - Γενικό 
Νοσοκοµείο Σύρου - Γενικό Νοσοκοµείο Κω - Γενικό Νοσοκοµείο Καλύµνου - Γενικό 
Νοσοκοµείο Νάξου, Κρατικό Θεραπευτήριο – Κ.Υ. Λέρου.  
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: 4 Κέντρα Υγείας στη ∆ωδεκάνησο, 7 Κέντρα Υγείας στις 
Κυκλάδες, 10 Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία στη ∆ωδεκάνησο, ∆εκαπέντε, 15 
Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία στις Κυκλάδες, 33 Περιφερειακά Ιατρεία στη 
∆ωδεκάνησο, 27 Περιφερειακά Ιατρεία στις Κυκλάδες. 

Νοµός ∆ωδεκανήσου: 
Η Περιφερειακή ενότητα ∆ωδεκανήσου παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις σε 

ιατρικό και µη ιατρικό προσωπικό. Συνολικά µε βάση το οργανόγραµµα προβλέπονται 456 
θέσεις ιατρών από τις οποίες είναι καλυµµένες οι 232 οι οποίες µαζί µε τους αγροτικούς 
ιατρούς ανέρχονται στις 265 θέσεις. Συνεπώς ως κενές παρουσιάζονται 202 θέσεις ιατρικού 
προσωπικού. Σε ότι αφορά το µη ιατρικό προσωπικό υπηρετούν 1502 ενώ υπάρχουν 
συνολικά 2458 κενά µε το µεγαλύτερο µέρος αυτών να αφορά τη Λέρο. Συγκεκριµένα 
µεγάλες ελλείψεις παρουσιάζονται στη Λέρο σε ιατρικό προσωπικό (37 εκ των 57 
οργανικών) και ακόµα περισσότερο σε µη ιατρικό προσωπικό που ανέρχεται στον αριθµό των 
1815 ατόµων. Στην Κω επίσης εντοπίζεται µεγάλος αριθµός κενών θέσεων ιατρικού 
προσωπικού σχεδόν στο 50% των οργανικών. 
 
∆ιάγραµµα 1 ( Σύνολο Κενών Θέσεων) 
 

 

 



Το καλοκαίρι ως µία από τις ποιο τουριστικές περιοχές της χώρας ο πληθυσµός σχεδόν σε 
κάποια νησιά τριπλασιάζεται δηµιουργώντας επιπλέον ανάγκη για ιατρικό και µη ιατρικό 
προσωπικό. 
 
Πίνακας 2 (Πληθυσµός Χειµώνα Καλοκαίρι σε αναλογία µε τις υπάρχουσες Ιατρικές 
Θέσεις) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ

Η ΜΟΝΑ∆Α 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕ

Σ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
/ΓΙΑΤΡΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ 

* ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
/ΓΙΑΤΡΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

ΡΟ∆ΟΣ 134 115.290 1.198.053 860,3731 8940,694 

ΣΥΜΗ 2 2.580 10.379 1290 5189,5 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 31 16.411 29.509 529,3871 951,9032 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 1 185 785 185 785 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1 1.310 9.310 1310 9310 

ΛΕΙΨΟΙ 1 785 2.785 785 2785 

ΛΕΡΟΣ 9 8.207 23.207 911,8889 2578,556 

ΠΑΤΜΟΣ 2 3.044 10.044 1522 5022 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 14 6.160 20.379 440 1455,643 

ΚΩΣ 40 33.300 546.987 832,5 13674,68 
*  Τα πληθυσµιακά στοιχεία αφορούν διανυκτερεύσεις τουριστών 
 
 

Νοµός Κυκλάδων: 
Οι ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ιδίως στα Κέντρα Υγείας και τα 

Πολυδύναµα και Περιφερειακά Ιατρεία των 24 νησιών είναι σηµαντικές. Η συνεργασία και 
παροχή υποστήριξης εκ µέρους της οικείας ΥΠΕ είναι δεδοµένη, αλλά παρά το γεγονός αυτό, 
οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό για την ασφαλή στελέχωση παραµένουν ιδιαίτερα 
αυξηµένες. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο ΚΥ Μήλου υπηρετεί αντίστοιχα µόνο ένας ιατρός 
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ενώ στο ΚΥ Αµοργού ένας οδοντίατρος και ένας 
αγροτικός ιατρός. Στα νησιά της Φολεγάνδρου, Ανάφης, Σικίνου, Σερίφου και Κιµώλου 
υπηρετούν µόνο ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Στις περισσότερες Υγειονοµικές 
Μονάδες δεν υπηρετούν παιδίατροι. Στην κατηγορία των ∆Ε και ΤΕ Ιατρικών 
Εργαστηρίων και Ραδιολογίας - Ακτινολογίας καταγράφονται επίσης σηµαντικές 
ελλείψεις. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους νοσηλευτές και τους διοικητικούς υπαλλήλους σε 
σχέση µε την αναλογία των υφιστάµενων Οργανισµών. 

Σηµαντικά προβλήµατα καταγράφονται στo KY Πάρου, τόσο στις ειδικότητες των 
ιατρών της Παιδιατρικής, όσο και της Ορθοπεδικής και Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Αυτή 
τη στιγµή επίσης υπηρετεί µόνο ένας υπάλληλος της κατηγορίας ∆Ε πληρωµάτων 
ασθενοφόρου από τις 6 οργανικές θέσεις που υπάρχουν. Τα ίδιο παρατηρείται και στο ΚΥ 
Τήνου. Το παρόν διάστηµα το πρόγραµµα κάλυψης των ασθενοφόρων πληρωµάτων του 
ΕΚΑΒ (εξαιτίας και της έλλειψης στελέχωσης των πληρωµάτων του Εθνικού Κέντρου δεν 
µπορεί να εκτελεστεί κανονικά.  

Συνοπτικά αναφέρουµε τις θέσεις σύµφωνα µε τους υφιστάµενους Οργανισµούς και 
τις ακάλυπτες θέσεις σε ιατρικό και µη ιατρικό προσωπικό.  
∆ιάγραµµα 1 ( Σύνολο Κενών Θέσεων) 
 

Σύµφωνα µε τις διαµορφούµενες καταστάσεις στο χώρο της Υγείας στο ν. Κυκλάδων 
παρατηρούµε ότι αν και παρέχονται κίνητρα από την Πολιτεία, για τη προσέλκυση ιατρικού 
προσωπικού εν τούτοις αρκετές θέσεις γενικών ιατρών και παιδιάτρων παρένουν κενές. Το 



φαινόµενο αυτό δυστυχώς παρατηρείται και στην κάλυψη αρκετών αγροτικών ιατρείων, µε 
αποτέλεσµα αρκετά µικρά νησιά της περιοχής να µη καλύπτονται µε αγροτικό ιατρό. 
Συγκεκριµένα µε την προκήρυξη του Μαρτίου 2011 στο ν. Κυκλάδων προκυρήχθηκαν 36 
θέσεις αγροτικών ιατρών και καλύφθηκαν 16. Ως αποτέλεσµα δηµιουργείται αίσθηµα 
ανασφάλειας στους κατοίκους και δεν εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Ν. 1397/83 για τη 
Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. 

Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι οι αυξηµένες µεταφορές ασθενών από τα 
νησιά προς τα νοσοκοµεία του κέντρου και το αυξηµένο κόστος µετακίνησης εάν λάβουµε 
υπόψη ότι κάθε µέσο κόστος για κάθε αεροδιακοµιδή σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 
2010 ανέρχεται σε 14.397/ώρα πτήσης. 

Τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν έναν από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς 
για τους Έλληνες και ξένους τουρίστες, αλλά όχι και τα νοσοκοµεία των νησιών, αφού 
διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και µη προσωπικό. 

Συγκεκριµένα οι ανάγκες για υγειονοµική περίθαλψη των 303.000 µόνιµων κατοίκων 
(απογραφή 2001) και των 13 εκατοµµυρίων επισκεπτών (ηµεδαπών και αλλοδαπών) φαίνεται 
αδύνατο να καλυφθούν αφού ακόµα και η αναφερόµενη στο σύνολό των µόνιµων κατοίκων 
ποσοστιαία αναλογία Γιατρού/κάτοικου είναι τις περισσότερες φορές πάνω από 1/300 
(Πινάκας Β), µετατρέποντας σε πραγµατικό "Γολγοθά" την ενδεχόµενη ανάγκη για 
περίθαλψη κάποιου, αν λάβει κανέις υπόψη και τις ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισµό. 
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ΝΟΜΑ∆Α 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕ

Σ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Σ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ 
ΓΙΑΤΡΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΓΙΑΤΡ
Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΑΜΟΡΓΟΣ 3 1.852 59.843 617 19948 
ΑΝ∆ΡΟΣ 12 9.285 211.695 774 17641 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2 1.011 1.011 506 506 
∆ΟΝΟΥΣΑ 1 166 5.634 166 5634 
ΘΗΡΑ 16 13.725 550.396 858 34400 
ΙΟΣ 4 1.862 99.136 466 24784 
ΚΕΑ 4 2.162 2.162 541 541 
ΚΟΥΦΟΝΙΣΙΑ 1 376 32.940 376 32940 
ΚΥΘΝΟΣ 3 1.538 43.783 513 14594 
ΜΗΛΟΣ 8 4.736 17.242 592 2155 
ΜΥΚΟΝΟΣ 12 9.274 296.084 773 24674 
ΝΑΞΟΣ 35 17.375 378.613 496 10818 
ΠΑΡΟΣ 15 12.514 123.737 834 8249 
ΣΕΡΙΦΟΣ 1 1.262 68.380 1262 68380 
ΣΙΚΙΝΟΣ 1 238 7.769 238 7769 
ΣΙΦΝΟΣ 1 2.574 85.485 2574 85485 
ΣΥΡΟΣ 66 19.793 204.234 300 3094 
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 1 197 197 197 197 
ΤΗΝΟΣ 16 8.115 507.665 507 31729 
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ 2 676 34.201 338 17101 

* Τα πληθυσµιακά δεδοµένα του καλοκαιριού αφορούν τις αφίξεις επισκεπτών µόνο µέσω 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης (πηγή κατά τόπους Λιµεναρχεία) 
 



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ

ΚΗ ΝΟΜΑ∆Α 

ΜΗ 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΕΣ 

ΜΗ 
ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΕΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Σ 
ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

/ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ 

ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ

/ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡ

Ι 

ΑΜΟΡΓΟΣ 11 9 1.852 59.843 617 5440 
ΑΝ∆ΡΟΣ 9 6 9.285 211.695 1032 23522 
∆ΟΝΟΥΣΑ 1   166 5.634 166 5634 
ΘΗΡΑ 17 3 13.725 550.396 807 32376 
ΙΟΣ 7 6 1.862 99.136 266 14162 
ΚΟΥΦΟΝΙΣΙΑ 1 0 376 32.940 376 32940 
ΚΥΘΝΟΣ 2   1.538 43.783 769 21892 
ΜΗΛΟΣ 15 3 4.736 17.242 316 1149 
ΜΥΚΟΝΟΣ 7 4 9.274 296.084 1325 42298 
ΝΑΞΟΣ 43 10 17.375 378.613 404 8805 
ΠΑΡΟΣ 9 5 12.514 123.737 1390 13749 
ΣΕΡΙΦΟΣ 3 0 1.262 68.380 421 22793 
ΣΙΚΙΝΟΣ 1   238 7.769 238 7769 
ΣΙΦΝΟΣ 3 1 2.574 85.485 858 28495 
ΣΥΡΟΣ 113 24 19.793 204.234 175 1807 
ΤΗΝΟΣ 10 4 8.115 507.665 812 50767 
ΦΟΛΕΓΑΝ∆Ρ

ΟΣ 1 0 676 34.201 676 34201 
* Τα πληθυσµιακά δεδοµένα του καλοκαιριού αφορούν τις αφίξεις επισκεπτών µόνο µέσω 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης (πηγή κατά τόπους Λιµεναρχεία) 
 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, περίπου το 1/3 των ατόµων που θα επιλέξουν ένα 
νησί ως προορισµό των διακοπών τους θα χρειαστούν τη βοήθεια µιας ιατρικής µονάδας 
εξαιτίας ενός επιπόλαιου ή σοβαρότερου τραυµατισµού ή ασθένειας. Οι ανωτέρω ελλείψεις 
έχουν ως αποτέλεσµα να επιλέγεται η πανάκριβη µέθοδος των αεροδιακοµιδών, µε την κάθε 
µία από αυτές να κοστίζει σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 2010 σε 14.397/ώρα πτήσης.  
 

Πορεία υλοποίησης των έργων του τοµέα Υγείας Προγραµµατικής Περιόδου 
2007-2013 

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (6/2010) ο προϋπολογισµός των προτάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
του ΕΣΠΑ (για πρωτοβάθµια & δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, δηµόσια 
υγεία και πρόνοια) ανέρχεται σε 61,7 εκ. €.  

Οι διαθέσιµοι πόροι στους Κωδικούς Θεµατικής Προτεραιότητας 76 «Υποδοµές 
στον τοµέα της υγείας» και 79 «Άλλες κοινωνικές υποδοµές» των οποίων η διαχείριση έχει 
εκχωρηθεί στην Ε∆Α  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανέρχονται στα 16,8 εκ. €. 

∆υνητικοί δικαιούχοι των έργων του τοµέα είναι το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η Περιφέρεια, οι ∆ήµοι, η ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, η ∆ιοίκηση 2ης Υγειονοµικής 
Περιφ. Πειραιά & Αιγαίου, οι Νοσηλευτικές Μονάδες της Περιφέρειας και η «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ» ΑΕ. 

Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί από την Ε∆Α προσκλήσεις για τον Κωδικό Θεµατικής 
Προτεραιότητας 76 ύψους 16,7 εκ. €, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπερδέσµευσης, ενώ 
παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 



 
Η πορεία υλοποίησης ανά Άξονα, έχει ως εξής:  
  
Άξονας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
Έχει εκδοθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων από 14/4/2009 η οποία µετά την τροποποίησή 
της έχει Π/Υ 12 εκ. € . 
Μέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί τρία έργα ύψους 6,6 εκ. : 
• «Ολοκλήρωση επέκτασης - εκσυγχρονισµού, προµήθειας και εγκατάστασης 
εξοπλισµού Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου» µε προϋπολογισµό 4,4 εκ € το οποίο αποτελεί 
έργο «Γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ. 
Έχουν αναληφθεί δεσµεύσεις 2,5 εκ. € και έχουν δηλωθεί πληρωµές ύψους 2,2 εκ. €, ενώ 
αναµένονται τα τεύχη δηµοπράτησης για την προµήθεια του εξοπλισµού. 
• «Προµήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου», µε προϋπολογισµό 560 χιλ. €.  Για το έργο ζητήθηκε η τροποποίηση των τευχών 
δηµοπράτησης και η ένταξη των προµηθειών στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών. 
• «Προµήθεια εξοπλισµού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το Γενικό Νοσοκοµείο 
Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου"»  µε προϋπολογισµό 1,7 εκ. € 

Τέλος αναµένεται η υποβολή πρότασης του έργου «Αναβάθµιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού των Περιφερειακών Ιατρείων Νάουσας και 
Μάρπησσας Πάρου».  
 

Άξονας Προτεραιότητας 10 «Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου» 

Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα µικρά νησιά της 
Περιφέρειας από 29/01/2010 και 4/5/2010 ύψους 4,7 εκ. €. 

Μέχρι σήµερα έχει ενταχθεί το έργο «Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο 
Ολύµπου Καρπάθου» µε προϋπολογισµό 714 χιλ. € το οποίο αποτελεί µεταφερόµενο έργο 
από το Γ’ Κ.Π.Σ. 

Έχουν αναληφθεί δεσµεύσεις και έχουν δηλωθεί πληρωµές ύψους 580 χιλ. €.   
Έχει ολοκληρωθεί το κτιριακό. Αναµένονται τα τεύχη διαγωνισµού για την προµήθεια του 
εξοπλισµού. 

 
Για τον Κωδικό Θεµατικής Προτεραιότητας 79, δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί 

προσκλήσεις σε αναµονή εξειδίκευσης και ωρίµανσης των έργων από το Υπουργείο.  
Με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ανατέθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η υλοποίηση των Πολυδύναµων Περιφερειακών 
Ιατρείων Κάσου, Νισύρου, Χάλκης και Σύµης και ήδη υποβλήθηκε για αξιολόγηση πρόταση 
για το ΠΠΙ Χάλκης. 

Επίσης πέρα του ΕΣΠΑ σηµαντικός αριθµός έργων εκπονείται ή πρόκειται να 
εκπονηθεί µέσω του ∆ΥΠΕ και µπορεί να γίνει σχετική ενηµέρωση από τον εκπρόσωπο που 
θα παραβρεθεί στο Περιφερειακό. 
 

Βοήθεια στο Σπίτι 
Ύστερα από διαπραγµάτευση σε επίπεδο Υπουργού Εργασίας και αρµόδιου 

Επιτρόπου καθώς και µετά από συνεχείς τεχνικές συναντήσεις µε στελέχη της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε µετά από δύο έτη 
διακοπής και ως εκ τούτου επιβάρυνσης των εθνικών πόρων η εκ νέου συγχρηµατοδότηση 
των δράσεων κατ΄οίκον βοήθειας (Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας) από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βασισµένη στην τεκµηρίωση της ενίσχυσης της 
απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων. Η συγχρηµατοδότηση αυτή 
διασφαλίστηκε για το τρέχον έτος και υπό τον όρο της διαµόρφωσης ενός νέου βιώσιµου 
συστήµατος για το 2012.  
 



Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών Κανονισµών, 
χορηγεί τις ενισχύσεις του µόνο σε δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση της 
απασχόλησης και δεν χρηµατοδοτεί προνοιακές δράσεις. Με βάση τα παραπάνω, 
εκπονήθηκαν αποκλειστικά για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του προγράµµατος που 
εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά και η πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ (ως 
∆ικαιούχο) στην βάση της οποίας πραγµατοποιήθηκε η σχετική διαδικασία επιλογής δοµών, 
εξυπηρετουµένων και ωφελουµένων.  
Από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι δεν λειτουργούν µόνο τα προγράµµατα της Ίου και 
Χάλκης ενώ στη Ρόδο αρκετά έχουν ενοποιηθεί. 
 
Προτάσεις: 
Οι προτάσεις τις Περιφέρειας οι οποίες θα συγκεκριµενοποιηθούν στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο θεωρείται ότι θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη νησιωτική ιδιαιτερότητα 
σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα (Αρθ. 101) αλλά και τις επιταγές και προβλέψεις της 
ευρωπαϊκής ένωσης (άρθρ. 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, καθώς και των 
προβλέψεων της Συνθήκης της Λισαβώνας) και να επικεντρωθούν: 
• στην άµεση κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό και µη ιατρικό προσωπικό (διαδικασίες 
προκηρύξεων, κίνητρα προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού κ.α.),  
• στην αντιµετώπιση των προβληµάτων σχετικά µε τις διακοµιδές των ασθενών 
• στην ανάπτυξη και λειτουργία της τηλεϊατρικής στη Περιφέρεια και την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων τεχνικών και µη που υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
• στην χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών στην παροχή υπηρεσιών υγείας 
• στην επίλυση θεµάτων διοίκησης και αρµοδιοτήτων 
• στην επίλυση θεµάτων που αφορούν τον τοµέα της ψυχικής υγείας 
• σε θέµατα προαγωγής της υγείας και προληπτικής ιατρικής 
• στην αντιµετώπιση του όλο και διευρυνόµενου προβλήµατος φιλοξενείας και 
περίθαλψης ηλικιωµένων ατόµων µε βάση τις διαµορφούµενες κοινωνικο-οικονοµικές 
συνθήκες, πλεόν και σε περιφερειακό επίπεδο εκτός µεγάλων πόλεων. 
• σε θέµατα εθελοντισµού είτε αυτός αφορά απλούς πολίτες, είτε αυτός αφορά ιατρικό 
προσωπικό που τυχαίνει ακόµα και να παραβρίσκεται για διακοπές σε κάποιο νησί. 
• Στη µεταφορά των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ για την υγεία και στη χώρα µας 
µε σηµαντικότερες αυτές τη δηµιουργίας βάσης δεδοµένων συνολικά για την υγεία σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και την προώθηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας». 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Νίκο Πολύζο ο οποίος αφού τοποθετήθηκε επί του 
θέµατος δεσµεύτηκε πως η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιου Πουσσαίου θα 
αποτελέσει το πρόπλασµα επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Υγείας για το Νότιο 
Αιγαίο.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κόκκινο Χαράλαµπο ο οποίος 
αφού τοποθετήθηκε επί του θέµατος ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα, το "πλωτό 
πολυϊατρείο" που παρέχει υπηρεσίες υγείας στα ∆ωδεκάνησα, να µετακινείται και να παρέχει 
υπηρεσίες και στις Κυκλάδες, µέχρι η Περιφέρεια να αξιοποιήσει πόρους από το ΕΣΠΑ για 
την απόκτηση πλωτών υγειονοµικών µέσων. 

Επίσης απαίτησε να µην γίνει καµία ενσωµάτωση - συγχώνευση µονάδων υγείας στο 
Νότιο Αιγαίο, όπως αυτή που φηµολογήθηκε για το Νοσοκοµείο Νάξου. 

Κατέθεσε τη διαφωνία του στην πρακτική καταβολής εισιτηρίου στα Νοσοκοµεία και 
τα Κέντρα Υγείας  

Τέλος, ζήτησε από την περιφερειακή αρχή να λειτουργήσει διεκδικητικά και όχι 
παθητικά απέναντι στις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές. 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα. Καφαντάρη Ευαθαλία η οποία αφού 
τοποθετήθηκε επί του θέµατος πρότεινε :  



• Αποκλειστικά ∆ηµόσιο , ∆ωρεάν Σύστηµα Υγείας και Πρόνοιας για όλους µε πλήρη 
χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό και την εργοδοσία.  
• Αυτοτελή υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής ( το σηµερινό ΕΚΑΒ) συνδεδεµένη και µε 
τα τρία επίπεδα του συστήµατος υγείας µε ειδικό σχεδιασµό για τον νησιώτικο χώρο. 
• Κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο χώρο της Υγείας. 
• Ανάπτυξη κρατικού Φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης φαρµάκων. 
• Πλήρη ανάπτυξη πρωτοβάθµιου, δευτεροβάθµιου και τριτοβάθµιου επιπέδου 
δηµόσιας υγείας µε πυρήνα τα δηµόσια κέντρα υγείας (µε τα παραρτήµατα και τις αναγκαίες 
κινητές µονάδες ) και βασική υποδοµή τα νοσοκοµεία. 
• Κάλυψη όλων των αναγκών µε προσλήψεις µόνιµου και αποκλειστικής απασχόλησης 
ιατρικού και λοιπού προσωπικού, µονιµοποίηση όλων επικουρικών και των συµβασιούχων 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
• Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων στον κλάδο υγείας, 
καθώς και κάθε συµµετοχής ασθενών σε καλύψεις, εισιτήρια κ.λ.π. 
• Καµία κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκοµειακής µονάδας ή κλινικής ή κέντρου 
υγείας. Καµία µείωση κρεβατιών. 
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Νικόλαο Συρµαλένιο ο οποίος 
αφού τοποθετήθηκε επί του θέµατος πρότεινε : 
α) πλήρη στελέχωση των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας µε ιατρικό, νοσηλευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό. Στην κατεύθυνση αυτή και πέραν των κινήτρων που πρέπει να 
ενισχυθούν (οικονοµικά, επαγγελµατικά κλπ) και σε ότι αφορά ειδικότερα τη στελέχωση 
µε ειδικότητες άκρως απαραίτητες, θα µπορούσε να προταθεί επιπλέον: η ανά τρία χρόνια, 
υποχρεωτική, εκ περιτροπής στελέχωση των υγειονοµικών υπηρεσιών των νησιών µε 
γιατρούς των εκάστοτε αναγκαίων ειδικοτήτων. Η υποχρεωτική αυτή επιλογή που θα 
αντιστοιχεί και σε εξειδικευµένα κίνητρα, µπορεί να γίνεται µέσα από ένα γενικό 
κατάλογο των ιατρών όλης της χώρας. Λειτουργία Μονάδων Νεφρού σε όλες τις έδρες 
των περιφερειακών ενοτήτων. 

β) σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών ΕΚΑΒ στα ∆ωδεκάνησα και στις Κυκλάδες 
και ένταξη σε αυτά κατάλληλα εξοπλισµένων πτητικών και πλωτών µέσων, που θα 
µεταφέρουν τα έκτακτα περιστατικά στα εγγύτερα νοσοκοµεία µε τις αντίστοιχες 
δυνατότητες παροχής δευτεροβάθµιας νοσηλείας. Υπαγωγή των λειτουργιών των επίγειων 
ΕΚΑΒ (όπου υπάρχουν) στα αντίστοιχα νοσοκοµεία ή Κ.Υ. Να αξιοποιηθεί το πλωτό 
“∆ελφίνι της Ελπίδας” της ∆ωδεκανήσου 

γ) εγκατάσταση και λειτουργία δοµών τηλεϊατρικής σε όλες τις υγειονοµικές υπηρεσίες 
και σύνδεση τους σε 24ωρη βάση µε ειδικά κέντρα στα µεγάλα νοσοκοµεία. 

δ) δηµόσιο, δωρεάν, ποιοτικό και αποτελεσµατικό Σύστηµα Υγείας µε αύξηση των 
δηµόσιων δαπανών, για ουσιαστική κάλυψη των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων και 
των υπηρεσιών υγείας. Κάλυψη των δαπανών για εφηµερίες, υπερωρίες, εξοπλιστικά 
µέσα και υγειονοµικό υλικό. Κατάργηση του εισιτηρίου των 5€, που µπαίνει καπέλο στις 
κρατήσεις των ασφαλισµένων. 

ε) βαθµιαία µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ΥΠΕ στις Περιφερειακές 
Αυτοδιοικήσεις, ανάλογα µε την πορεία µεταφοράς των αντίστοιχων πόρων. Η 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που αντικειµενικά βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των 
πολιτών, µπορεί και πρέπει να ασκήσει τις αρµοδιότητες αυτές, εφόσον βεβαίως της 
δοθούν και οι ανάλογοι πόροι. 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Νικόλαο Χρυσόγελο ο οποίος αφού 
τοποθετήθηκε επί του θέµατος πρότεινε τα εξής:  
  
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 
1.  Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης και δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
δεδοµένων από την Περιφέρεια: Η Περιφέρεια σε συνεργασία µε τους ∆ήµους να 
ολοκληρώσει την πλήρη καταγραφή των υπαρχουσών υποδοµών υγείας και του προσωπικού 
αλλά και των κενών που υπάρχουν σε κάθε νησί. Τα στοιχεία να περάσουν σε µια 



ηλεκτρονική βάση δεδοµένων προσβάσιµης στο κοινό και να επικαιροποιούνται συνεχώς, 
πολύ περισσότερο που η κατάσταση µεταβάλλεται από µέρα σε µέρα (το τελευταίο διάστηµα 
προς το χειρότερο) 
2.   Στελέχωση προσωπικού µονάδων υγείας και κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδοµές.  Η 
Περιφέρεια πρέπει σε συνεργασία µε τους ∆ήµους να διεκδικήσει οργανωµένα  και 
συντονισµένα την άµεση πλήρωση των µεγάλων κενών, ώστε και το πιο µικρό νησί να έχει 
µια στοιχειώδη τουλάχιστον υπηρεσία φροντίδας της υγείας µε βάση τα ευρωπαϊκά 
στάνταρτς το αργότερα µέσα στο 2012. Βελτίωση των κινήτρων για την προσέλκυση 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προώθηση νοµοθετικών αλλαγών που θα 
κάνουν εφικτή την ένταξη στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και γιατρών που έχουν την αναγκαία 
εµπειρία από την άσκηση του επαγγέλµατος σε άλλες χώρες. ∆ιερεύνηση νοµικών και άλλων 
δυνατοτήτων στήριξης στις σπουδές και εκπαίδευσή τους ατόµων που προέρχονται µέσα από 
τις ίδιες τις νησιωτικές κοινωνίες, µε προϋπόθεση τη δέσµευσή τους ότι θα  επιστρέψουν ή θα 
µείνουν µακροχρόνια στο νησί για να παρέχουν τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες τους 
µέσα από το δηµόσιο σύστηµα υγείας. 
3. Χάρτα για την κατάσταση της υγείας σε κάθε νησί. Πλήρης χαρτογράφηση κατάστασης 
υγείας και των σηµαντικότερων προβληµάτων υγείας που διαπιστώνονται σε κάθε νησί, µε 
τον συντονισµό της Περιφέρειας Ν Αιγαίου, σε συνεργασία ή αξιοποιώντας αποσπασµατικές 
προσπάθειες και στοιχεία που υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας, στα ΠΠΙ, στα νοσοκοµεία της 
περιοχής και σε συνεργασία ίσως µε πανεπιστηµιακές σχολές και κοινωνικούς φορείς.  
Έρευνα σε βάθος για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία στο Ν Αιγαίο. Με αυτόν 
τον τρόπο θα υπάρξει µια πλήρης εικόνα για τα προβλήµατα υγείας που εµφανίζονται σε 
κάθε νησί, τις τάσεις που κυριαρχούν, ενώ θα µπορεί να σχεδιαστεί πολιτική υγείας τόσο σε 
επίπεδο πρόληψης όσο και πρωτοβάθµιας φροντίδας, να εντοπιστούν οι συγκεκριµένες 
ανάγκες σε ειδικότητες ιατρικού και άλλου προσωπικού και κοινωνικής υποστηριξης για 
κάθε νησί..  
4. Ένταξη τηλεµατικής – τηλεϊατρικής στις δοµές υγείας σε όλα τα νησιά µέσα στο 2012 
και εκπαίδευση του προσωπικού. Κάθε Κέντρο Υγείας ή Πολυδύναµο Περιφερειακό 
Ιατρείο να “συνδεθεί” για υποστήριξη µε ένα κατάλληλο νοσοκοµείο είτε της Περιφέρειας 
είτε του Κέντρου ώστε να έχει την κατάλληλη επιστηµονική – ιατρική βοήθεια. 
5. Βελτίωση της εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού για την αντιµετώπιση των πιο 
συχνά εµφανιζόµενων περιστατικών αλλά και περιστατικών που αναµένεται να εµφανιστούν 
στο µέλλον λόγω αλλαγών στις συνήθειες, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία ή 
κοινωνικο-αικονοµικών µεταβολών.   
 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: 
6. Το Περιφερειακό Συµβούλιο να διαµορφώσει ένα ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την Υγεία στο Ν Αιγαίο δεκαετούς διάρκειας (2011-2020) που θα 
στηρίζεται στα αποτέλεσµα µιας σοβαρής προεργασίας που θα κάνει µια αντιπροσωπευτική 
επιτροπή Περιφερειακών Συµβούλων (µε συµµετοχή κυρίως αυτών που έχουν άµεση σχέση 
µε τα θέµατα υγείας) καθώς και επιστηµόνων και εκπροσώπων νοσηλευτικού-ιατρικού 
προσωπικού. Η Επιτροπή αυτή θα είναι το πρόπλασµα του προβλεπόµενου από το νόµο 
“Συµβουλίου προγραµµατισµού υγείας και πρόνοιας”. Η Επιτροπή θα διαµορφώσει την 
εισήγηση και θα την καταθέσει στους Περιφερειακούς Συµβούλους, ώστε να υπάρχουν 
συγκεκριµένες πααρτηρήσεις, σχόλια και αλλαγές µέσα σε διάστηµα 2 εβδοµάδων. Στη 
συνέχεια η εισήγηση θα συζητηθεί στο  Περιφερειακό Συµβούλιο, ώστε να κατατεθούν εκ 
νέου παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη πριν έρθει σε µια τελική µορφή (µαζί µε 
τυχόν προσθήκες ή προτάσεις αλλαγών) για ψήφιση από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Το 
τελικό κείµενο του Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Ν Αιγαίο 2011-2020 
θα αφορά στόχους, χρονοδιαγράµµατα και µέσα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, που θα  
λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες ΚΑΘΕ νησιού σε ολοκληρωµένη βάση, θα βελτιώνει σταδιακά τον 
συντονισµό µεταξύ των διαφόρων δοµών υγείας αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται µε τα θέµατα υγείας, και θα δινει προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών και 
στη διατήρηση της υγείας. Κεντρική προτεραιότητα του σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για 
την Υγεία στο Ν Αιγαίο θα είναι “ υγιή νησιά για υγιείς πολίτες”. 



 
7. Στροφή από τους αγροτικούς γιατρούς προς γιατρούς γενικής κατεύθυνσης και 
εξειδικευµένους γιατρούς ανάλογα µε τα προβλήµατα υγείας που 
διαπιστώνονται/καταγράφονται σε κάθε νησί. Το κύριο βάρος στα νησιά του Ν Αιγαίου 
δεν µπορούν να σηκώνουν οι αγροτικοί γιατροί. Έχει νόηµα να υπάρχουν αγροτικοί γιατροί 
αλλά για να εκπαιδεύονται δίπλα σε έµπειρους γιατρούς. ∆εν είναι σε θέση εκπαιδευόµενοι 
να αντιµετωπίζουν µε δεδοµένη την έλλειψη υποδοµών τα σοβαρά περιστατικά που 
προκύπτουν συνεχώς στα νησιά (ατυχήµατα, εγκεφαλικά, εµφράγµατα κα) ή να σηκώσουν το 
βάρος µιας πολιτικής πρόληψης.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Τέλος ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Περιφερειάρχη κ Γ.Μαχαιρίδη ο οποίος αφού 

τοποθετήθηκε επί του θέµατος  προτείνει ψήφισµα – πρόταση η οποία θα προβλέπει :  
1. Ένα νησιωτικό ΕΣΥ µε προσαρµογή των δοµών υγείας στις ανάγκες των νησιών µε πλήρη 
στελέχωση των δυο νοσοκοµείων Ρόδου και Σύρου µε ανάπτυξη νέων κλινικών, όπως 
εντατικές µονάδες θεραπείας και µονάδες εµφραγµάτων, ακτινοθεραπείας που θα 
αντιµετωπίζουν παθήσεις που οδηγούν τους νησιώτες στην Αθήνα. 
2. Τη στελέχωση των µικρών νοσοκοµείων µε ανάπτυξη των κλινικών που θα καλύπτουν τις 
βασικές ειδικότητες λαµβάνοντας υπόψιν κυρίως στα τουριστικά νησιά τον υπερπλάσσιο του 
πληθυσµού το καλοκαίρι. 
3. Μικρά νοσοκοµεία που θα λειτουργούν ως µονάδες υποδοχής περιστατικών που δεν  
αντιµετωπίζουν τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναµα ιατρεία. 
4. Πλήρη ανάπτυξη της τηλεϊατρικής και σύνδεση των µικρών νησιών µε κέντρο αναφοράς 
τα µικρά νοσοκοµεία (όπου υπάρχει τέτοια αξιολόγηση) των δυο νοσοκοµείων Ρόδου και 
Σύρου και µε βασικό κέντρο αναφοράς το 401 στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών. 
5. Αντικατάσταση των αγροτικών ιατρών µε γιατρούς ειδικότητας στα πολυδύναµα ιατρεία 
των µικρών νησιών. 
6. Επιστηµονική στήριξη των δοµών υγείας στο Νότιο Αιγαίο από το Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Αττικό και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Κρήτης. 
7. ∆ηµιουργία δυο πλωτών κέντρων υγείας ∆ωδεκάνησα Κυκλάδων για παροχή 
εξειδικευµένων υπηρεσιών υγείας στα µικρά νησιά όπως το έως σήµερα πλωτό Πολυιατρείο 
“∆ελφίνι της ζωής και της ελπίδας”. 
8. Μοριοδότηση µε ποσοστό που θα φτάνει το 50% για πρόσληψη στο ΕΣΥ, γιατρών 
ειδικότητας που θα έχουν υπηρετήσει για τρία χρόνια σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές 
περιοχές. 
9. Προγραµµατισµός για τελειόφοιτους ιατρικών σχολών που θα δεσµεύονται να 
υπηρετήσουν στα νησιά να ενταχθούν άµεσα στα προγράµµατα εκπαίδευσης για απόκτηση 
ειδικότητας. 
10. ∆ηµιουργία συστήµατος αεροδιακοµιδών ασθενών, πλωτά και εναέρια µέσα Νοτίου 
Αιγαίου, υγειονοµικό ελικόπτερο super puma και πλωτά υγειονοµικά µέσα.   
11. Επικαιροποίηση των Οργανισµών των δοµών υγείας. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και  
 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

µετά την αναλυτική παρουσίαση της επικρατούσας κατάστασης  στο θέµα της υγείας, την 
τοποθέτηση του Γενικού  Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Νίκου Πολύζου, των Βουλευτών Κυκλάδων κ. Παναγιώτη Ρήγα και Ιωάννη Βρούτση, τις 
τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, του ∆ιοικητή του ΕΚΑΒ κ. Ιωάννη 
Ροτζιώκου, των ∆ηµάρχων Νάξου και Αµοργού,  την Πρόεδρο των εργαζοµένων στον Τοµέα 
Υγείας κα. Παρασκευή Βιτζηλαίου και διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
Περιφερειακού Συµβουλίου,  

 



ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 

 Εγκρίνει το ψήφισµα – πρόταση  του κ. Περιφερειάρχη το οποίο  προβλέπει :  
- Ένα νησιωτικό ΕΣΥ µε προσαρµογή των δοµών υγείας στις ανάγκες των νησιών µε 

πλήρη στελέχωση των δυο νοσοκοµείων Ρόδου και Σύρου µε ανάπτυξη νέων 
κλινικών, όπως εντατικές µονάδες θεραπείας και µονάδες εµφραγµάτων, 
ακτινοθεραπείας που θα αντιµετωπίζουν παθήσεις που οδηγούν τους νησιώτες στην 
Αθήνα. 

- Τη στελέχωση των µικρών νοσοκοµείων µε ανάπτυξη των κλινικών που θα 
καλύπτουν τις βασικές ειδικότητες λαµβάνοντας υπόψιν κυρίως στα τουριστικά 
νησιά τον υπερπλάσσιο του πληθυσµού το καλοκαίρι. 

- Μικρά νοσοκοµεία που θα λειτουργούν ως µονάδες υποδοχής περιστατικών που δεν  
αντιµετωπίζουν τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναµα ιατρεία. 

- Πλήρη ανάπτυξη της τηλεϊατρικής και σύνδεση των µικρών νησιών µε κέντρο 
αναφοράς τα µικρά νοσοκοµεία (όπου υπάρχει τέτοια αξιολόγηση) των δυο 
νοσοκοµείων Ρόδου και Σύρου και µε βασικό κέντρο αναφοράς το 401 στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών. 

- Αντικατάσταση των αγροτικών ιατρών µε γιατρούς ειδικότητας στα πολυδύναµα 
ιατρεία των µικρών νησιών. 

- Επιστηµονική στήριξη των δοµών υγείας στο Νότιο Αιγαίο από το Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Αττικό και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Κρήτης. 

- ∆ηµιουργία δυο πλωτών κέντρων υγείας ∆ωδεκάνησα Κυκλάδων για παροχή 
εξειδικευµένων υπηρεσιών υγείας στα µικρά νησιά όπως το έως σήµερα πλωτό 
Πολυιατρείο “∆ελφίνι της ζωής και της ελπίδας”. 

- Μοριοδότηση µε ποσοστό που θα φτάνει το 50% για πρόσληψη στο ΕΣΥ, γιατρών 
ειδικότητας που θα έχουν υπηρετήσει για τρία χρόνια σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές 
περιοχές. 

- Προγραµµατισµός για τελειόφοιτους ιατρικών σχολών που θα δεσµεύονται να 
υπηρετήσουν στα νησιά να ενταχθούν άµεσα στα προγράµµατα εκπαίδευσης για 
απόκτηση ειδικότητας. 

- ∆ηµιουργία συστήµατος αεροδιακοµιδών ασθενών, πλωτά και εναέρια µέσα Νοτίου 
Αιγαίου, υγειονοµικό ελικόπτερο super puma και πλωτά υγειονοµικά µέσα.   

- Επικαιροποίηση των Οργανισµών των δοµών υγείας. 
 
  Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία, 
Σταµατόπουλος Γεώργιος, Περδικάρης Ιωάννης, Σιγάλας Ευάγγελος εµµένοντας στις θέσεις 
τους όπως αυτές διατυπώθηκαν από την Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.  
 

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Συρµαλένιος Νικόλαος, 
Χρυσαφίδης Παύλος, Νικόλαος Χρυσόγελος και  Λοτσάρης ∆ηµήτριος οι οποίοι ψήφισαν  
λευκό όχι τόσο γιατί διαφωνούν µε τις συγκεκριµένες θέσεις αλλά γιατί είναι απαραίτητο να 
αποφασιστεί µια διαδικασία που θα οδηγήσει πράγµατι σε ένα σχέδιο Περιφερειακής 
Πολιτικής για την υγεία στο Νότιο Αιγαίο που δεν θα παραµένει στο επίπεδο απλώς της 
παράθεσης ιδεών και ευχών.  

 
Στη συνέχεια ο Νίκος Χρυσόγελος κατέθεσε την εξής πρόταση: 
− Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ν Αιγαίο αποφασίζει να δηµιουργηθεί  µια 

αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συµβούλων (µε συµµετοχή κυρίως αυτών που 
έχουν άµεση σχέση µε τα θέµατα υγείας) καθώς και επιστηµόνων και εκπροσώπων 
νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού που θα επεξεργαστεί και θα εισηγηθεί στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο ένα  Σχέδιο Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Νότιο Αιγαίο 10ετούς 
διάρκειας 2011-2020 µε στόχους, χρονοδιαγράµµατα, µέσα υλοποίησης. 

 
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Ν. Χρυσόγελος, 

Ν. Συρµαλένιος, Π. Χρυσαφίδης, ∆. Λοτσάρης  



H  πρόταση δεν εγκρίνεται.  
 

 
 
 
 
 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         
Στην Ερµούπολη, σήµερα  3/8/2011, οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη 
Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, πίνακα 
διαλαµβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου αριθµ. 73/2011, «Θέµατα Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου». 

 
 

 
 

                     Οι ενεργήσαντες την τοιχοκόλληση   
 

1. Μ. Καραπιπέρη  
 

2. Α. Καβαλάρη  
 

 

 

 


