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Θέμα : Αίτημα Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για την έγκριση της αιτούμενης 
απόσπασης του Γενικού Ιατρού κου Ηλία Αποστολόπουλου από το Κέντρο Υγείας 
Πύλου στο Κέντρο Υγείας Μήλου. 

 

Το χρόνιο θέμα της Δημόσιας Υγείας του νησιού μας, καθ’ ότι άλυτο και εξαιρετικά 
σοβαρό, τέθηκε για πολλοστή φορά προς συζήτηση στη χθεσινή Συνεδρίαση του  
Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα η αποστολή του 
παρόντος εγγράφου στους ανωτέρω αποδέκτες, αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος.  
 
Προς παράθεση γεγονότων, ο Γενικός Ιατρός κος Ηλίας Αποστολόπουλος αιτήθηκε 
την άμεση απόσπασή του από το Κέντρο Υγείας Πύλου (6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας) στο Κέντρο Υγεία Μήλου (2ης Υγειονομικής Περιφέρειας) για διάστημα 
έξι (6) μηνών. Ο αναφερόμενος ιατρός παρείχε επί είκοσι συναπτά έτη τις ιατρικές 
του υπηρεσίες στο Κέντρο Υγείας Μήλου, προσφέροντας εξαίρετο και καθόλα 
αναγνωρίσιμο έργο στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας.  
 
Μετά την μετακίνησή του στο Κέντρο Υγείας της Πύλου, η οργανική θέση του Γενικού 
Ιατρού στο Κέντρο Υγείας Μήλου δεν αναπληρώθηκε από μόνιμο Ιατρό, με 
αποτέλεσμα να αδυνατεί η μοναδική δομή υγείας του νησιού μας να παρέχει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
 
Ελλείψει ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Μήλου, δημιουργήθηκαν ενυπόγραφες 
διαμαρτυρίες από δημότες, συλλόγους και σωματεία, που ζητούν την άμεση 
στελέχωσή του και την επιστροφή του κου Αποστολόπουλου στην πρότερη θέση 
εργασίας του.  
 

Μήλος,  26 Νοεμβρίου 2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 7851 

 

Προς : 
1. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Υπουργού 
2. 2η Υγειονομική Περιφέρεια 
3. Βουλευτές Κυκλάδων  

  
Κοινοποίηση : Κέντρο Υγείας Μήλου  

Ταχ. Δνση: Πλάκα – Μήλος 
Ταχ. Κώδικας: 84800 
Τηλ. Επικ.: 22873-60105/107 
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας:  22870-21368 
Ηλεκτρον. Δ/νση:  grammatia@milos.gr 
 



Για μη εμφανείς λόγους, το αρχικό αίτημα απόσπασης που κατέθεσε ο Ιατρός δεν 
έγινε δεκτό και το πρόσφατα κατατεθειμένο αίτημά του παραμένει σε εκκρεμότητα.  
Ωστόσο, παρά την προκήρυξη κάλυψης της κενής θέσης Γενικού Ιατρού στο Κέντρο 
Υγείας Μήλου και τα οικονομικά κίνητρα που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο και 
παρέχει ο Δήμος στους ιατρούς (κάθε μήνα, 450 € για τον κάθε ιατρό ειδικότητας που 
προβλέπει το οργανόγραμμα, 400€ για κάθε ιατρό εκτός οργανογράμματος και 150€ 
αντίστοιχα στους αγροτικούς ιατρούς, καθώς και η παραχώρηση στέγασης για 
διαμονή των ιατρών με τρία μικρά διαμερίσματα) και η σίτισή τους καλύπτεται κατά 
μεγάλο μέρος από ιδιώτες, ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΙΑΤΡΟ και 
έως σήμερα. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Υγείας Μήλου καλείται να υποστηρίξει και τα 
γειτονικά νησιά Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο. Συγκεκριμένα όμως η Μήλος, φαινομενικά 
μικρό πληθυσμιακά νησί, με έντονη όμως  εξορυκτική και οικοδομική δραστηριότητα 
σε δωδεκάμηνη βάση και ραγδαία τουριστική άνοδο, σημείωσε φέτος πάνω από 
200.000 αφίξεις τουριστών, με τη θερινή περίοδο να εκτείνεται από τον Μάιο έως και 
ολόκληρο τον Οκτώβριο. Συνεπώς για τα 2/3 του έτους το Κέντρο Υγείας Μήλου 
εξυπηρετεί εκατοντάδες περιστατικά υγείας δημοτών και εισερχομένων με μοναδική 
στιγμιαία βοήθεια κάποιους ιατρούς που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ειδικότητες 
ελάχιστες ημέρες του καλοκαιριού.  
 
Προφανώς λοιπόν,  αποτελεί αδήριτη ανάγκη η στελέχωση του Κέντρου Υγείας με 
μόνιμο ιατρό, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, εφόσον στην ιατρική δυναμική του 
πρέπει να χρεώνεται ο μέγιστος αριθμός πληθυσμού κατά τους θερινούς και 
χειμερινούς μήνες και όχι ο πληθυσμός της απογραφής μόνιμων κατοίκων. 
 
Το αίσθημα ανασφάλειας όλων μας ενισχύεται σημαντικά και δη εν μέσω πανδημίας. 
Ως εκ τούτου,  δεν κατανοούμε τους λόγους που ενώ υπάρχει άμεσα ενδιαφερόμενος 
ιατρός για την κάλυψη της θέσης, δεν γίνεται δεκτό το αίτημά του.  
 
Δια της παρούσης επιστολής, επιθυμούμε να καταστεί γνωστό ότι η επιστροφή του  
κου Ηλία Αποστολόπουλου στην δύναμη του ΚΥΜ, αποτελεί αίτημα όλων των 
δημοτών της Μήλου και κατά συνέπεια αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους,  
 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση 
απόσπασης του κου Αποστολόπουλου στο ΚΥΜ για 6 μήνες και να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο επέκτασής της έως το τέλος της εκ του νόμου διάρκειας της θητείας του. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, 
Απόστολος Γκαγκάκης  
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