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ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για την στελεχιακή αποδυνάµωση του Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου Κέας». 
 
 
 
Κύριοι, 
 

Εδώ και ένα και πλέον έτος έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει -µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο και προς πάσα εµπλεκόµενο φορέα- το έντονο πρόβληµα 
υποστελέχωσης που αντιµετωπίζει το  Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) 
του νησιού µας. 

Το Π.Π.Ι. Κέας απασχολεί σήµερα ένα (1) γιατρό γενικής ιατρικής και δύο (2) 
αγροτικούς ιατρούς, εκ των οποίων ο ένας έχει αποµακρυνθεί από το νησί, για να 
εξυπηρετήσει αντίστοιχες ανάγκες στην Ανάφη.  

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Π.Ι., στο ιατρείο 
θα έπρεπε να υπηρετούν δύο (2) ιατροί γενικής ιατρικής, ένας (1) παιδίατρος ένας (1) 
νοσηλευτής, ένας (1) παρασκευαστής και ένας (1) οδηγός ασθενοφόρου.  

Είναι κατανοητή η ανάγκη περίθαλψης στο νησί της Ανάφης, αφού 
καθηµερινά αντιµετωπίζουµε αντίστοιχες καταστάσεις στο νησί µας. 

Θεωρούµε, όµως, εξίσου απαράδεκτη την πρακτική να θεωρείται 
στελεχωµένο ένα Π.Π.Ι., που απαρτίζεται από τους ανωτέρω ιατρούς, τη στιγµή που -
ενόψει των εορτών του Πάσχα- ο πληθυσµός του νησιού υπερδιπλασιάζεται, 
αγγίζοντας τους 5.000 ανθρώπους.  

Αν σε όλα τα ανωτέρω συνυπολογίσουµε την ανυπαρξία ειδικοτήτων -όπως 
αυτή του παιδιάτρου-, το γεγονός ότι οι δύο ανωτέρω αγροτικοί ιατροί 
τοποθετήθηκαν στην Κέα µετά από ικεσίες και πιεστικά αιτήµατα µηνών, αλλά και το 
γεγονός ότι η στελέχωση του ιατρείου της Ανάφης έγινε µε άµεση αποµάκρυνση του 
ενός εκ των προαναφερθέντων αγροτικών ιατρών και όχι µε την τοποθέτηση ιατρού 
από νησιά τα ιατρεία των οποίων αριθµούν έξι και πλέον ιατρούς διαφόρων 



ειδικοτήτων, η εν λόγω πρακτική µόνο ως εµπαιγµός των Αρχών και των κατοίκων 
του τόπου µας µπορεί να θεωρηθεί.  
 Όπως αντιλαµβάνεστε, η συνέχιση της λειτουργίας του Π.Π.Ι. Κέας είναι υπό 
αίρεση, αφήνοντας τους µόνιµους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού 
µας χωρίς τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Η κατάσταση αυτή του 
ιατρείου έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, γι’ αυτό και ως δηµοτική Αρχή –
προκειµένου να διευκολύνουµε στην εξεύρεση λύσης- συµβάλλουµε εδώ και µήνες 
στα έξοδα διαµονής του ιατρού.  

Ζητούµε την άµεση επιστροφή του αγροτικού ιατρού και την τοποθέτηση 
παιδιάτρου στο Π.Π.Ι. Κέας. 

Εν ολίγοις, ζητούµε την άµεση εξεύρεση βιώσιµης λύσης σε ένα τόσο 
σηµαντικό πρόβληµα, χωρίς πολύµηνες εκ νέου διαπραγµατεύσεις για τα αυτονόητα, 
προκειµένου να λάβει τέλος η εγκληµατική αυτή πολιτική.  

 
 
 

Με εκτίµηση  
 

Η Αντιδήµαρχος  Κέας 
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