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∆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) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

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. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΑΔΑ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ ΓΙΑΤΡΟ 

ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ΓΙΑΤΡΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΑΜΟΡΓΟΣ 3 1.852 59.843 617 19948 

ΑΝΔΡΟΣ 12 9.285 211.695 774 17641 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2 1.011 1.011 506 506 

ΔΟΝΟΥΣΑ 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 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 2 676 34.201 338 17101 

* Τα πληθυσµιακά δεδοµένα του καλοκαιριού αφορούν τις αφίξεις επισκεπτών µόνο µέσω 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης (πηγή κατά τόπους Λιµεναρχεία) 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΝΟΜΑ∆Α 

ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΕΣ 

ΜΗ 

ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΚΕΝΕΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ/

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ/

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΑΜΟΡΓΟΣ 11 9 1.852 59.843 617 5440 

ΑΝΔΡΟΣ 9 6 9.285 211.695 1032 23522 

ΔΟΝΟΥΣΑ 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 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 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 υπάρχου 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. 

 


