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ΘΕΜΑ: Συνάντηση – Συνέδριο της Ε.ΚΥ.Τ. στην Αντίπαρο 

   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου 2016 στην Αντίπαρο η 

Συνάντηση των μελών της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου και το Συνέδριο με θέμα: Η 

Δημόσια Υγεία στις Κυκλάδες. Ήταν ένα θέμα επίκαιρο, που αφορά ολόκληρη τη 

χώρα, αλλά ιδιαίτερα πιεστικό στο νησιωτικό χώρο και φυσικά στα μικρά νησιά των 

Κυκλάδων. 

   Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν μεγάλη παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε 

ενίσχυση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και το σύνολο σχεδόν των εξόδων 

μετάβασης και διαμονής στην Αντίπαρο καλύφθηκε εξ ιδίων. Ευχαριστούμε τη BLUE 

STAR FERRIES για την έκπτωση στα εισιτήρια μέχρι την Πάρο και το Δήμο 

Αντιπάρου, ειδικά το Δήμαρχο κ. Τάσο Φαρούπο, για τη φιλοξενία του, την 

προσφορά δείπνου μετά το συνέδριο και τη διάθεση του λεωφορείου του Δήμου 

για τη μετάβασή μας στο σπήλαιο και στο Δεσποτικό. 

   Η Αντίπαρος μας υποδέχθηκε με την πατροπαράδοτη Κυκλαδίτικη φιλοξενία. Οι 

ιδιοκτήτες των καταλυμάτων περίμεναν στο μουράγιο και μας μετέφεραν στα 

προσεγμένα και πεντακάθαρα δωμάτια. Είναι εμφανής η προσπάθεια των 

Αντιπαριωτών να προσφέρουν αναβαθμισμένες τουριστικές υπηρεσίες. 

 Το βράδυ του Σαββάτου (11 Ιουνίου) έλαβε χώρα στην αίθουσα Καλουδά, στο 

Δημοτικό Σχολείο, το συνέδριο της Ε.ΚΥ.Τ., στο οποίο συμμετείχαν εκτός των μελών 

και αρκετοί κάτοικοι του νησιού και γιατροί της Πάρου και της Αντιπάρου. Μετά το 

χαιρετισμό του προέδρου της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Στεφάνου Λέπουρα και του Δημάρχου της 

Αντιπάρου κ. Τάσου Φαρούπου εξελέγη πρόεδρος του συνεδρίου ο συνάδελφος 

από τη Σέριφο κ. Δημήτρης Γκιολές. 

Παραβρέθηκαν: Ο Αναπλ. Διοικητής του Γεν. Νοσοκομείου Σύρου και πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων κ. Ευαγγ. Πανοηλίας, ο Αναπλ. Διοικητής του Κέντρου 

Υγείας-Νοσοκομείου Νάξου κ. Βασ. Ραπτάκης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σάμου 

και τ. πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Λάζαρος Θεόφιλος, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικ. 

Συρμαλένιος, ο Διοικητής του Κέντρου Υγείας Τήνου και Έπαρχος Τήνου κ. Ιωάννης 

Γιαγιάς, ο Περιφ. Σύμβουλος Ν. Αιγαίου κ. Παντελής Τζανακόπουλος, ο πρώην 

Νομάρχης Κυκλάδων κ. Δημήτρης Μπάιλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μικρών 
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Κυκλαδονήσων κ. Πασχάλης Συρίγος, ο πρώην Δήμαρχος Κιμώλου και μέλος της 

Ε.ΚΥ.Τ. κ.  Θεόδωρος-Γεράσιμος Μαγκανιώτης, η πρώην Έπαρχος Πάρου και ήδη 

μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου κα Γρηγορία  Πρωτολάτη, οι ιατροί του 

Κ.Ύ.  Πάρου κ.κ. Τζανίδης και Γρατσίας και ο ιατρός του Π.Π.Ι. Αντιπάρου κ. 

Σκούρτης. 

   Οι ομιλίες ήταν έντονες, αλλά ουσιώδεις και περιεκτικές. Μια σύνοψη των 

κεντρικών ομιλιών, με προτάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι στο μεγάλο πρόβλημα 

της υγείας στα νησιά, υπάρχει σε παράρτημα του παρόντος Δ.Τ.  Όμως ήταν 

ενδιαφέρουσες και οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Με τον κ. Συρμαλένιο να 

αναφέρεται με στοιχεία στις προσπάθειες της Κυβέρνησης να αναβαθμίσει την 

υγεία, προκαλώντας κάποια σχόλια του ακροατηρίου, με τον κ. Μπάιλα να  

προτείνει την ίδρυση μονάδας 2 ελικοπτέρων στη Σύρο για τις διακομιδές των 

Κυκλάδων, τους γιατρούς της Πάρου και της Αντιπάρου να εκφράζουν την 

απόγνωσή τους για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, και να προτείνουν 

την επαναφορά στο προηγούμενο σύστημα των Π.Ε.Σ.Υ., τον Έπαρχο Τήνου να 

περιγράφει τα ειδικά προβλήματα του Κ.Υ. Τήνου, τον πρόεδρο της Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ. να 

επιμένει στην ανάγκη τοποθέτησης ιατρών Γενικής Ιατρικής σε όλα τα Περιφερειακά 

Ιατρεία. Στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν, απάντησαν οι κ. κ. Πανοηλίας και 

Ραπτάκης, ιατροί – Διοικητές Νοσοκομείων.  

Ακολούθησε μέσα σε εγκάρδια ατμόσφαιρα το δείπνο που πρόσφερε ο Δήμος 

Αντιπάρου. 

   Η επόμενη μέρα περιελάμβανε επίσκεψη στο καταπληκτικό σπήλαιο της 

Αντιπάρου και μετάβαση με πλοιάριο στο παρακείμενο νησάκι Δεσποτικό, όπου 

γίνονται μεγάλης έκτασης ανασκαφές και αποκαλύφθηκε ναός του Απόλλωνα. Πολύ 

ενδιαφέρουσα και η περιήγηση με το ίδιο πλοιάριο στις θαλάσσιες σπηλιές της 

Αντιπάρου, τις οποίες είχαν ανακαλύψει ξένοι τουρίστες και κολυμπούσαν στα 

καταγάλανα νερά. 

   Το βράδυ της Κυριακής σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκεφθήκαμε και 

προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανή και επιστρέψαμε 

στον Πειραιά, και ορισμένοι στη Νάξο, αποκομίζοντας τις όμορφες εικόνες της 

Αντιπάρου, αλλά και γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο καυτό πρόβλημα των 

Κυκλάδων, στη Δημόσια Υγεία. 

Συνημμένο: Παράρτημα 

    

Αθήνα 22/6/2016 

   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ                                             ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 

 



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ-ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Παράρτημα Δελτίου Τύπου Αριθ.4/22.6.2016 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

Ευάγγελος Πανοηλίας, Ιατρός αναισθησιολόγος. Αναπληρωτής διοικητής Γενικού 

Νοσοκομείου Σύρου, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων 

ΘΕΜΑ:  Κάλυψη και ελλείψεις των επειγόντων περιστατικών στα νησιά των 

Κυκλάδων 

 

- Εντατική θεραπεία: 

- Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο 

Νοσοκομείο Σύρου.  

- Απαιτείται η πρόσληψη 3 γιατρών εντατικολόγων. 

- Να ιδρυθεί Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. 

- Διακομιδές: 

- Το βράδυ σε πολλά νησιά, όταν πέφτει το σκοτάδι… πέφτει μεσαίωνας. 

- Το ελικόπτερο αργεί και ο ασθενής καταλήγει… 

- Χρειάζονται 2 ελικόπτερα να σταθμεύουν στο νομό. 

- Χρειάζονται 2-3 ταχύπλοα κατάλληλα διαμορφωμένα 

- Γενικά: 

- Να στελεχωθούν όλα τα Κ.Υ. και τα Ιατρεία των νησιών με ιατρούς Γενικής 

Ιατρικής. 

- Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, με τη δυνατότητα της μετάθεσής τους 

μετά από μια πενταετία σε νοσοκομείο. 

- Να σταλούν στα νησιά οπλίτες ιατροί, που υπηρετούν τη θητεία τους 

- Οι εφημερίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15 το μήνα. 

 

Βασίλειος Ραπτάκης, Ιατρός Ορθοπεδικός, Αναπλ. Διοικητής Γεν. Νοσοκομείου 

Νάξου 

 ΘΕΜΑ:  Παρούσα κατάσταση – Προτάσεις 

 

- Κατάργηση των θέσεων των Αγροτικών Ιατρών και αντικατάστασή τους με 

Ειδικούς Ιατρούς 

- Κατάργηση των υφισταμένων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και 

αντικατάστασή τους με ανεξάρτητες Υγειονομικές Περιφέρειες, στις οποίες 

θα μοιράζονται οι πιστώσεις. 

- Να προσληφθούν Νοσηλευτές σε όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία των νησιών.  

- Να γίνει βάση του Ε.Κ.Α.Σ. στη Νάξο, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. 

- Οι Δήμοι των νησιών να βοηθούν τα ιατρεία με προσωπικό και μέσα (οδηγοί, 

οχήματα). 



 

             Κωστής Λεβογιάννης, Οικονομολόγος, τ. Γεν. γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ. 

ΘΕΜΑ:  Η στατιστική απεικόνιση της Δημόσιας Υγιείας στο Νομό 

Κυκλάδων. 

 

Η εισήγηση του κ. Κωστή Λεβογιάννη δεν ανακοινώθηκε για λόγους 

ανωτέρας βίας. Ο κ. Λεβογιάννης, ο οποίος ήταν παρών κατά την έναρξη των 

ομιλιών υποχρεώθηκε να αναχωρήσει για την Πάρο για προσωπικό λόγο. Η 

ομιλία του θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ε.ΚΥ.Τ. και θα περιληφθεί 

στα πρακτικά του συνεδρίου. 

 

Αντώνης Παπακωνσταντής, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Γεν. Γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ. 

ΘΕΜΑ:  Η Δημόσια Υγεία στις Κυκλάδες από δημοσιογραφικής σκοπιάς. 

1. Ορισμός Υγεία 

Σύμφωνα με τον ορισμός της υγείας όπως υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας: "Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και 

κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας." 

2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο περί υγείας: 
Το ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 21 περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
παράγραφος 3 αναφέρει: 
Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την 
προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των 
απόρων. 
Με το άρθρο αυτό εισάγεται ένα «υγειονομικό κοινωνικό κεκτημένο»  
Εκτός από τον συνταγματικό νομοθέτη και ο κοινός νομοθέτης θέσπισε το Ν. 

1397/1983 για τη δημιουργία του Ε.Σ.Υ. που είναι πράγματι τομή  στη δημόσια 

υγεία.   

3. Νησιωτικότητα και υπηρεσίες υγείας 

Νεόκοπος όρος, αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών 

περιοχών και παραπέμπει στην απομόνωση και την απομάκρυνση από το κέντρο 

Μέχρι σήμερα, η πολιτεία δεν μπόρεσε να μειώσει τις ανισότητες που βιώνουν οι 

νησιωτικές περιοχές, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Τα μόνιμα  γεωφυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα. 

 Το κάτω των ορίων του αποδεκτού, επίπεδο παροχών και υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Το υψηλότερο κόστος διαβίωσης. 

4. Κοινά προβλήματα των νησιών προς επίλυση 

 Η έλλειψη ισχυρής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 Η έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων. 

 Η έλλειψη μόνιμου ιατρικού δυναμικού. 

 Η έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης ειδικών ιατρών. 



 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας κατά τους θερινούς μήνες. 

 Η συμπληρωματικότητα μεταξύ γειτονικών μονάδων υγείας. 

  Η εξασφάλιση τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης των μικρών νησιών. 

 Η δημιουργία αυτόνομου κέντρου διακομιδών για τις Κυκλάδες. 

 Οι επισφαλείς διακομιδές. 

 Η εκμετάλλευση του δικτύου τηλεϊατρικής στα νησιά. 

 Η αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού από δωρεές. 

 Η ενεργητική συμμετοχή και  συμβολή των Δήμων στην επίλυση 
προβλημάτων με τις τοπικές μονάδες υγείας. 

5. Συμπεράσματα 
- Η νησιωτικότητα αποτελεί πρόκληση για το κράτος στον σχεδιασμό και τη 

λειτουργία των υποδομών υγείας στα νησιά των Κυκλάδων και απαιτεί 
ολιστική προσέγγιση. 

- Σε κάθε ευνομούμενο κράτος οι παροχές υγείας παρέχονται ισότιμα σε 
όλους τους πολίτες. 

- Είναι πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο να εγκαταλείπονται οι κάτοικοι των 
Κυκλάδων στην τύχη τους και να πεθαίνουν στις διακομιδές μέσα σε καΐκια, 
υπό τραγικές συνθήκες που προσβάλουν τον πολιτισμό μας. 

- Η δημιουργία αυτόνομου κέντρου διακομιδών για τις Κυκλάδες είναι η λύση 
ενός βασικού προβλήματος. 

- Απαραίτητη η ενεργητική συμβολή των  βουλευτών  του νομού Κυκλάδων, 
στην επίλυση των διαχρονικών αυτών  προβλημάτων, συναισθανόμενοι τις 
επιμεριζόμενες ευθύνες τους. 

 


