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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σίφνος, 27-3-2020  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                      Αριθ. πρωτ.: -1101- 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
(Αριθ. Απόφασης 15/2020) 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση προβλημάτων στον 
τομέα της υγείας        
 

Η Δήμαρχος Σίφνου, 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. την παρ. 1, περιπτ. θ, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010), 
2. την υπ’ αριθ.  12/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, με θέμα: “Σχετικά 

με τις ανάγκες άμεσης στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 244/21.1.2020 έγγραφο της Δημάρχου Σίφνου και της 
Προέδρου του Ιδρύματος Στήριξης του Π.Π.Ι. Σίφνου και με αφορμή τη διαχείριση 
πρόσφατων περιστατικών αερομεταφοράς ασθενών” (Α.Δ.Α.: ΩΦΕ5Ω1Τ-ΘΟ1),  

3. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η συνιστώμενη ομάδα εργασίας θα εκτελεί 
το έργο της εθελοντικά και χωρίς αποζημίωση, 

 
Αποφασίζουμε 

 
Συνιστούμε ομάδα εργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα  
της υγείας, αποτελούμενη από  τους: 
1. Ποδότα Ελ. Χρυσούλα, δημοτική σύμβουλο Σίφνου, εντεταλμένη σε θέματα υγείας,  
2. Γεωργαρή Αποστολία, Πρόεδρο του Ιδρύματος Στήριξης του Π.Π.Ι. Σίφνου «Σωτήρης 

Τριαντάφυλλος»,    
3. Κατσουλάκη Άννα, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού 

Σχολείου Σίφνου,  
4. Σάρδη Φραζέσκο, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου 

Απολλωνίας, 
5. Μυτιληναίου Κυριακή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (για το  

Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα),  
6. Μπεκέ Χαράλαμπο, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου 

Σίφνου με Τάξεις Λυκείου,  
7. Πολενάκη Θεόδωρο, Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών & Εμπόρων της Σίφνου,   
8. Διαρεμέ Μόσχα, Πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων & 

Διαμερισμάτων Σίφνου, 
9. Γεροντή Ιωάννη, τ. Δήμαρχο Σίφνου & Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου,   
10. Βενάκη Νικόλαο, τ. Έπαρχο Π.Ε. Μήλου,     
11. Κασιώτη Κώστα, τ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου και τ. Πρόεδρο του 

Ιδρύματος Στήριξης του Π.Π.Ι. Σίφνου «Σωτήρης Τριαντάφυλλος», 
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12. Σούλη Κωνσταντίνο, τ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου και τ. εντεταλμένο 
δημοτικό σύμβουλο σε θέματα υγείας, 

13. Κοντονάσιο Ζαννή, κάτοικο Σίφνου (με την ιδιότητα του πολύτεκνου πατέρα).    
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Δήμαρχος Σίφνου.  
 
Έργο της ομάδας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των απαιτούμενων 
ενεργειών για την υλοποίηση των προβλεπομένων στην υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Σίφνου:   
-αιτείται τη διενέργεια ΕΔΕ (ύστερα από σχετική πρόταση της δημοτικής συμβούλου κας 
Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκας) για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ που χειρίστηκαν τα 
δυο πρόσφατα αιτήματα για αεροδιακομιδή ασθενών,  
-αιτείται συνάντηση με το Διοικητή του ΕΚΑΒ,  
-θα υποβάλει ερώτημα σχετικά με το πρωτόκολλο αεροδιακομιδών, 
-αιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες: α) τη δημιουργία μιας επιπλέον θέσης αγροτικού 
ιατρού, β) την έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη της υφιστάμενης κενής οργανικής θέσης 
Διευθυντή με ειδικότητα παιδιάτρου και με μισθολογικό κλιμάκιο Επιμελητή Α΄(ως κίνητρο), 
γ) την κάλυψη σε μόνιμη βάση μίας θέσης ΤΕ τεχνολόγου ακτινολόγου, μίας θέσης ΤΕ 
νοσηλευτή/νοσηλεύτριας και μίας θέσης προσωπικού καθαριότητας,  
-υποβάλλει αίτημα διερεύνησης της δυνατότητας διακομιδής των σοβαρών περιστατικών 
από το νησί μας απευθείας σε εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αθήνας,  
-αιτείται τη θέσπιση επιπλέον κινήτρων κρατικού χαρακτήρα για τους ιατρούς (π.χ. 
μισθολογικό μπόνους για υπηρέτηση σε μικρά νησιά, ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη κ.λπ.). 
 

Η παραπάνω ομάδα εργασίας θα εκτελεί το έργο της εθελοντικά, χωρίς οι ορισθέντες να 
δικαιούνται αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Θα συνεδριάζει 
στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», 
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Για τη λειτουργία της είναι δυνατόν να αποφασίζεται 
η κατανομή των εργασιών ανάμεσα στα μέλη της, να ζητείται η συνδρομή των Υπηρεσιών 
του Δήμου και να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους δημοτικούς 
συμβούλους, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και με όλους τους αρμόδιους σε θέματα υγείας 
φορείς. 
Μέλη της Ομάδας θα αναλάβουν μαζί με τη Δήμαρχο τις επαφές με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.  
 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Σίφνου. 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 Οριζόμενοι  
 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
 Αντιδήμαρχοι 
 Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων 
 Π.Π.Ι. Σίφνου  
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