
 

 

 

     

 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: Προβλήματα ΚΥ Τήνου 

 

Σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων το ΚΥ Τήνουν 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία και με δεδομένη την έναρξη της 

τουριστικής περιόδου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.  

 

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, τα βασικότερα προβλήματα που τους 

ταλανίζουν καθημερινά είναι:  

1. Έλλειψη Ειδικού Παθολόγου: Κατόπιν παραίτησης του ενός και μοναδικού Παθο-

λόγου που υπηρετούσε στο ΚΥ, η θέση έχει μείνει ακάλυπτη, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει δυσχέρεια τόσο στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών ενηλί-

κων, όσο και στην τακτική παρακολούθηση χρονίως πασχόντων. 

2. Έλλειψη Ειδικού Μικροβιολόγου : Κατόπιν λήξης σύμβασης της μιας και μοναδικής 

Μικροβιολόγου που υπηρετούσε στο ΚΥ, η θέση παραμένει ακάλυπτη από το μήνα 

Ιανουάριο 2022, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται πλέον τακτικές εργα-

στηριακές εξετάσεις, έχοντας ως συνέπεια την αδυναμία τακτικής παρακολούθησης 

και πρόληψης. 

3. Έλλειψη Ειδικού Ακτινολόγου : Στο ΚΥ δεν υπηρετεί Ειδικός Ακτινολόγος, ενώ υ-

πάρχει διαθέσιμο μηχάνημα υπερήχων, η δυνατότητα χειρισμού του οποίου από 

ειδικό ιατρό θα πρόσφερε σημαντικότατη βοήθεια κατά το διαγνωστικό έλεγχο επει-

γόντων περιστατικών. 

4. Χρήση Ελικοδρομίου : Σε συνέχεια της κοινοποίησης του σχετικού με το θέμα εγ-

γράφου το οποίο είχε κοινοποιηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή και στο Δήμο Τήνου 

τον Ιανουάριο 2022, υπενθυμίζουμε την αδυναμία προσγείωσης ελικοπτέρου του 

ΕΚΑΒ της βάσης Σύρου στο ελικοδρόμιο της Τήνου μετά τη δύση του ήλιου και ι-
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διαίτερα κατά τη διάρκεια απαγορευτικού πλωτού μέσου. Κάθε φορά που έχει συμ-

βεί τέτοιο περιστατικό, η ενημέρωση από πλευράς του ΕΚΑΒ είναι πάντα η ίδια, ότι 

δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα προσγείωσης κατά τις νυκτερινές ώρες, λόγω α-

νεπαρκούς λειτουργικότητας του ελικοδρομίου μας. 

 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη την σοβαρότητα του θέματος , 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Είναι ενήμερος για την καταγγελία των εργαζομένων στο ΚΥ Τήνου; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης αντιμετώπισης των ζητημάτων που αναδεικνύουν 

προτίθεται να λάβει; 

3. Ποια βήματα ενίσχυσης του ΚΥ με μόνιμο προσωπικό, ειδικά των ειδικοτήτων 

σε έλλειψη, θα κάνει; 

4. Πως προτίθεται να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΥ ώστε τόσο 

οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες του νησιού να νιώθουν ασφαλείς και να 

λαμβάνουν την πρέπουσα φροντίδα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




