
 

 

 

     

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το Κ.Υ Πάρου» 

 

Η Πάρος μαζί με την Αντίπαρο έχουν μόνιμο πληθυσμό πλέον των 15000 χιλιάδων, 

πληθυσμός που πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας του νησιού της Πάρου είναι ένα διαχρονικό 

πρόβλημα, όμως, φέτος, υπό τη σκιά του κορονοϊού αναδεικνύεται πόσο απαραίτητη είναι 

η ενίσχυση του κέντρου υγείας του νησιού. 

Σύμφωνα με υπόμνημα της ΠΟΕΔΗΝ, «Οι βασικές ελλείψεις είναι στο Ιατρικό προσωπικό 

γιατί δεν υπάρχουν ειδικότητες. Υπάρχει μικροβιολογικό εργαστήριο χωρίς μικροβιολόγο 

και υπηρετεί μία υπάλληλος του ΟΑΕΔ που είναι παρασκευάστρια. Είναι κενή η θέση του 

μικροβιολόγου όπως και του Ακτινολόγου. Υπάρχει 1 γενικός γιατρός μόνιμος, 1 

Παθολόγος, 1 Καρδιολόγος, 1 Οδοντίατρος, 1 Παιδίατρος και δύο επικουρικοί ένας 

Ορθοπεδικός και 1 γενική Ιατρός. Υπάρχει έλλειψη διασωστών στο ΕΚΑΒ. Χρειάζεται 

ενίσχυση στο προσωπικό καθαριότητας.» 

Ταυτόχρονα, πέρα από τις ελλείψεις σε προσωπικό, το συγκεκριμένο Κ.Υ έχει κι άλλα 

προβλήματα. Καταρχήν, οι κτιριακές υποδομές του παραμένουν οι ίδιες εδώ και 35 χρόνια 

χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις επισκευών και συντήρησης με τις όποιες ανάγκες 

καλύπτονται από φορείς της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς λόγω παλαιότητας, οι 

υπάρχουσες κτιριακές υποδομές είναι ξεπερασμένες από τις σημερινές ανάγκες και 

απαιτείται η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Παράλληλα, το ΚΥ στερείται Διοικούσας Επιτροπής από τον Απρίλιο του 2019.  

Πριν λίγους μήνες, τον περασμένο Μάρτιο, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου με ψήφισμά του 

στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με το ΚΥ ζήτησε: 

«• Επισκευή του ακτινολογικού που παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Νοέμβριο του 

2019.  
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• Άμεση στελέχωση με 2 νοσηλευτές, 1 διοικητικό και 1 υπάλληλο θυρωρείου. 

 

• Άμεση πρόσληψη 3 καθαριστριών για το ΚΥ. 

 

• Να εφοδιάσει αμέσως  η 2η ΥΠΕ με τα κατάλληλα και σε επαρκή ποσότητα, 

προστατευτικά μέσα το ΚΥ -όπως, μάσκες, γάντια, φόρμες, αντισηπτικά κλπ- για το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

 

• Να αποσταλεί επαρκής αριθμός διαγνωστικών τεστ. 

 

• Να εξασφαλίσει η 2η ΥΠΕ ειδικές γραμμές επικοινωνίας στον ΕΟΔΥ στις οποίες θα 

απευθύνονται οι κάτοικοι των νησιών. 

 

• Να ορίσει η 2ηΥΠΕ νοσοκομείο αναφοράς και να εξασφαλίσει την αερομεταφορά των 

διαγνωστικών τεστ από τα νησιά προς το νοσοκομείο. 

 

• Εφόσον χρειαστεί να επιταχθούν εκείνες οι ιδιωτικές δομές υγείας που πληρούν 

προδιαγραφές. 

 

• Να εξασφαλιστεί από το ΕΚΑΒ η αεροδιακομιδή των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία. 

Να δοθεί επίσης εντολή από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για την διακομιδή ασθενών από την 

Αντίπαρο. 

 

• Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα του εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας με όλα τα απαραίτητα 

υλικά και υποδομές, με τις ιδιαίτερες απαιτούμενες υποδομές λόγω κορονοϊού.» 

 



 

 

Μετά από προσπάθειες του Δήμου και ιδιωτικές δωρεές το πρόβλημα του εξοπλισμού εν 

μέρει αντιμετωπίστηκε με την ενίσχυση του ΚΥ με ιατρικό εξοπλισμό αξίας 200.000€, ενώ 

αγοράστηκε και μηχάνημα μοριακής ανάλυσης εξετάσεων. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως τα υπόλοιπα προβλήματα του ΚΥ 

παραμένουν υπαρκτά,  

          Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να προσληφθεί άμεσα μόνιμο 

ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό για το 

Κέντρο Υγείας Πάρου; 

2. Πότε και πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των κτιριακών υποδομών του 

ΚΥ; 

3. Πότε και πως θα επιδιορθωθούν τα μηχανήματα που ακόμη χρειάζονται επισκευή; 

4. Πώς και πότε θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη διοίκησης του ΚΥ; 

5. Πότε και πώς θα αντιμετωπιστεί η στελέχωση του ΕΚΑΒ και το πρόβλημα της 

μεταφοράς τόσο στην Πάρο όσο και στην Αντίπαρο; 

 

        Η ερωτώσα βουλευτής 

 

   Φωτεινή Μπακαδήμα 




