
 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Υποστελεχωμένο το Κέντρο Υγείας Μήλου 

 

Ο δήμαρχος Μήλου κ Μανώλης Μικέλης κατήγγειλε σε συνέντευξή του  στη 

ραδιοφωνική εκπομπή «Αποχρώσεις» του «Μεσόγειος 105,4» πως δεν μπορεί να 

καταλάβει πώς ένα νησί με 5.500 κατοίκους, δεν έχει γιατρό, την στιγμή που έχει 

εκδηλώσει ενδιαφέρον ιατρός να έρθει στο νησί και η 2η ΥΠΕ δεν δίνει εξηγήσεις 

γιατί το θέμα δεν προχωρά. 

Μάλιστα, ο δήμαρχος δήλωσε πως πρόκειται για έναν ιατρό ο οποίος υπηρέτησε στο 

νησί για 20 χρόνια σώζοντας πολλούς ανθρώπους και ο οποίος έχει εκδηλώσει 

ενδιαφέρον να επιστρέψει στο νησί, αλλά λόγω γραφειοκρατίας δεν προχωρά η 

μετακίνηση.  

Να σημειωθεί πως την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και στελέχωσης του Κέντρου 

Υγείας Μήλου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό είχε επισημάνει σε επιστολή προς τον 

Πρωθυπουργό και το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου ήδη από τις αρχές του 2021, 

καθώς με βάση το οργανόγραμμα του Κέντρου αυτό θα έπρεπε να διαθέτει 13 

μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς εκ των οποίων οι 6 με την ειδικότητα της Γενικής 

Ιατρικής και 7 διαφόρων ειδικοτήτων, με το ΚΥ Μήλου τον Ιανουάριο να στελεχώνεται 

από μία Οδοντίατρο ΕΣΥ και Επιστ. Διευθύντρια του ΚΥ (μόνιμη), μία Οδοντίατρο 

ΕΣΥ με απόσπαση και έναν Παιδοχειρουργό (επικουρικός) καθώς και δύο 

αγροτικούς ιατρούς. Το Μάιο του 2021 ανέλαβε υπηρεσία στο Κέντρο Υγείας Μήλου 

Επικουρικός Ιατρός Καρδιολογίας για ένα έτος, με προοπτική ανανέωσης για άλλα 

δύο έτη και τον Ιούνιο του 2021 Παιδίατρος. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η αίτηση για μετάθεση του 

συγκεκριμένου ιατρού από το Κ.Υ. της Πύλου Μεσσηνίας στο Κ.Υ. της Μήλου στο 

οποίο υπηρέτησε πάνω από 20 χρόνια και υπήρξε και επιστημονικός του διευθυντής, 

έχει εγκριθεί από την 6η ΥΠΕ και έχει μεταβιβαστεί εδώ και καιρό προς τη 2η ΥΠΕ, 

χωρίς όμως να γίνεται αποδεκτό, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει το αίτημα μετάθεσης του συγκεκριμένου 

ιατρού δεδομένου πως έχει εγκριθεί από την 6η ΥΠΕ και έχει μεταβιβαστεί 

προς τη 2η ΥΠΕ; 
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2. Πόσοι ιατροί και ποιων ειδικοτήτων υπηρετούν σήμερα στο Κέντρο Υγείας 

Μήλου;  

3. Πόσα κενά και ποιων ειδικοτήτων υπάρχουν; 

4. Με βάση τον πληθυσμό του νησιού ο υφιστάμενος αριθμός ιατρών στο Κ.Υ. 

Μήλου επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων; 

5. Αν όχι, ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να γίνει αποδεκτή η μετάθεση του 

Γενικού Ιατρού στο Κέντρο Υγείας της Μήλου ώστε να ενισχυθεί το ιατρικό 

δυναμικό του νησιού; 

6. Εκτός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο δήμος Μήλου προσφέρει κίνητρα στους 

ιατρούς για να υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας του νησιού και αν ναι, ποια είναι 

αυτά; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




