
Προς την 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Διοικητή κ. Χρήστο Ροϊλό, Υποδιοικητή κ. Περικλή Αλεβίζο . 

 

Κοινοποίηση: Δήμος Κέας, Δήμαρχος Κέας κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δημοτικό Συμβούλιο Κέας , 

Βουλευτές Κυκλάδων . 

 

Αρ. πρωτ. Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ 1043 /24-11-2020 . 

 

Θέμα: Σχετικά με την από τις 22/11/2020 "Kαταγγελία για πλήρη υποστελέχωση και δυσλειτουργία 

του Π.Π.Ι. Κέας εν μέσω πανδημίας" της Δημάρχου Κέας . 

 

  

 

Χαιρετίζω θερμά την πρωτοβουλία της Δημάρχου Κέας να εκφράσει τις επιτακτικές ανάγκες 

επαρκούς στελέχωσης του Π.Π.Ι. Κέας όπως αυτές έχουν άλλωστε επίσης καταγραφεί σε επιστολές 

μου (υπηρεσιακό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 18/6/2020 προς τον κ. Αλεβίζο, 

υπηρεσιακό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 4/11/2020 προς τον κ. Αλεβίζο και την κ. 

Καρβελά, επιστολή με Αρ. Πρωτ. 1008/25-9-20 προς τον Διοικητή κ. Ροϊλό και Υπ/τη κ. Αλεβίζο, 

επιστολή με Αρ. Πρωτ. 1040/13-11-20 προς το αρμόδιο Κέντρο Υγείας Βάρης) καθώς και σε πλήθος 

τηλεφωνικών ενημερώσεων της αρμόδιας διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. .  

 

Η υποστελέχωση του Π.Π.Ι. Κέας το τελευταίο διάστημα έχει οδηγήσει το σύνολο του προσωπικού 

του στα ψυχικά και σωματικά του όρια.  

 

  

 

Θα ήθελα παρ' όλ' αυτά να αποσαφηνίσω δύο ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την 

συγκεκριμένη καταγγελία και μπορεί να οδηγήσουν στην εξαγωγή αναληθών συμπερασμάτων. Με 

αυτή την ευκαιρία θα ήθελα επίσης να αναδείξω για μία ακόμα φορά την κατάσταση που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά στο Π.Π.Ι. Κέας.  

 

 

1) Ο ισχυρισμός πως η παρέμβαση της Δημοτικής αρχής ήταν αυτή που με οδήγησε να δεσμευτώ 

πως θα προσέλθω στο Π.Π.Ι. Κέας για την εκτέλεση των καθηκόντων μου, παρ'όλο το πρόβλημα 

υγείας που αντιμετώπιζα, δεν ανταποκρίνεται σε καμμία περίπτωση στα γεγονότα όπως αυτά 

έλαβαν χώρα το πρωί της 22/11/2020. Τα γεγονότα της 22/11/2020 όπως αυτά επιβεβαιώνονται 

από τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν ως εξής:  

 



-Στις 10:10 π.μ. με την τυπική λήξη της εφημερίας της συναδέλφου μου, δέχομαι κλήση στον 

προσωπικό μου αριθμό τηλεφώνου, όπου η συνάδελφος μου  επιβεβαιώνει την εκτροπή του 

τηλεφωνικού αριθμού της εφημερίας του Π.Π.Ι. Κέας στον προσωπικό μου αριθμό τηλεφώνου , 

παρόλο που την είχα ενημερώσει και προσωπικά παρακαλέσει να παραμείνει στο Π.Π.Ι. Κέας ως 

εφημερεύουσα για μερικές ώρες ακόμα , έως ότου η φαρμακευτική αγωγή που έλαβα το ίδιο πρωί 

για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζα, μου επιτρέψει την παρουσία μου στο Π.Π.Ι. και την έναρξη 

της εφημερίας μου για τις 22/11/2020.   

 

-Το γεγονός της εκτροπής ενός υπηρεσιακού αριθμού εφημερίας σε προσωπικό αριθμό τηλεφώνου 

είναι μία υπηρεσιακά ιδιαίτερα προβληματική επιλογή η οποία μπορεί να έχει πολύ αρνητικές 

συνέπειες.  

Για τον λόγο αυτό στις 10:34 π.μ.  απέστειλα  σχετικό υπηρεσιακό μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προς τον Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ κ. Αλεβίζο και την Γραμματέα του κ. Καρβελά με 

θέμα "Π.Π.Ι. Κέας - Kατεπείγουσα Έκτακτη Ενημέρωση". Στο μήνυμα αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα η 

πρόθεση μου να μεταβώ στο Π.Π.Ι. Κέας και να εκτελέσω τα καθήκοντα μου εφόσον αυτό θα ήταν 

δυνατό μετά την φαρμακευτική αγωγή που έλαβα.  

-Στις 10:36 π.μ. προώθησα  το συγκεκριμένο μήνυμα  και προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου της κυρίας Δημάρχου.   

-Στις 10:48 π.μ. ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της εφημερίας του Π.Π.Ι. δέχθηκε κλήση από την 

κυρία Δήμαρχο την οποία και απάντησα , καθώς όπως ήδη προαναφέρθηκε η συνάδελφος μου είχε 

πραγματοποιήσει εκτροπή του αριθμού της εφημερίας στον προσωπικό μου αριθμό και εκείνη την 

στιγμή παρ' όλη την ασθένειά μου, βρισκόμουν πρακτικά σε καθεστώς ενεργούς εφημερίας. Σε 

αυτήν την τηλεφωνική μας συνομιλία διαβεβαίωσα την κυρία Δήμαρχο πως το Π.Π.Ι. Κέας με τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο έχει ιατρό εφημερίας για τις 22/11/2020 και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.  

-Στις 11:30 π.μ. και μετά απο την λήψη επαναλαμβανόμενων δόσεων της ιατρικής μου αγωγής, 

βρέθηκα στο Π.Π.Ι. Κέας όπου και παρέμεινα σε ενεργή εφημερία μέχρι και το πρωί της 

23/11/2020.  

 

Τα παραπάνω γεγονότα αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα των οργανωτικών ακροβασιών και των 

περίπλοκων συνεννοήσεων που αναγκαστικά λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση μεταξύ του 

ιατρικού προσωπικού του Π.Π.Ι. Κέας ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 

υποστελεχωμένου Ιατρείου και η εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Μετά από μία αντίστοιχη 

συνεννόηση παραδείγματος χάριν, για να σας αναφέρω ένα ακόμα παράδειγμα από το πρόσφατο 

παρελθόν, παρέμεινα προσωπικά σε ενεργή εφημερία για παραπάνω απο τριάντα έξι (36) ώρες 

μεταξύ της Πέμπτης 19/11/2020 και του Σαββάτου 21/11/2020 όταν παρουσιάστηκε κώλυμα στην 

επιστροφή της συναδέλφου στο νησί , κατόπιν διακομιδής ασθενούς σε νοσοκομείο της Αθήνας.  Η 

παρουσία μίας Γενικής και μίας Αγροτικής Ιατρού στο Π.Π.Ι. (μετά την αποχώρηση της Αγροτικής 

Ιατρού κ. Λάγκα αυτή την εβδομάδα, μίας μόνο (1)  Γενικής Ιατρού) μας αναγκάζει να βρισκόμαστε 

σε ένα καθεστώς συνεχούς εφημερίας (είτε ενεργούς είτε ετοιμότητας) κάτι το οποίο εκ των 

πραγμάτων καθιστά π.χ. την λήψη ακόμα και μίας (1) ημέρας αναρρωτικής άδειας πρακτικά 

αδύνατη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για κάθε ενεργή εφημερία θα έπρεπε να είναι διαθέσιμος 

ένας υπεύθυνος Γενικός Ιατρός και ένας Αγροτικός. Στην δεδομένη συγκυρία, έχω βρεθεί εγώ 

προσωπικά ως μοναδική Γενική Ιατρός να φέρω την ευθύνη του Π.Π.Ι. Κέας ανά πάσα ώρα και 



στιγμή, επτά ημέρες την εβδομάδα, κάτι πρωτοφανές για ένα Π.Π.Ι. που εξυπηρετεί κατά τους 

χειμερινούς μήνες πολύ περισσότερους από τούς 2500 μόνιμους κατοίκους του, εφ'όσον έχουν 

παραμείνει στο νησί και οι διαθέτοντες   

 

εξοχικές κατοικίες μετά τα μέτρα εκ του COVID -19. 

 

  

 

  

 

  

 

2) Στο τέλος της καταγγελίας της κυρίας Δημάρχου υπονοείται η ανάγκη ελέγχου της λειτουργίας 

του Π.Π.Ι. Κέας για την εκτέλεση ή μή των εφημεριών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δηλώσω με 

τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε υπήρξε κενό ενεργούς εφημερίας στο Π.Π.Ι. Κέας. 

Με πλήρη συνείδηση του λειτουργήματος το οποίο επιτελούμε ακόμα και υπό τις πλέον αντίξοες 

συνθήκες των τελευταίων μηνών και πάρα πολύ συχνά καθ´υπέρβαση του ωραρίου εργασίας μας, 

ουδέποτε επιτρέψαμε να υπάρξει οποιαδήποτε έλλειψη ως προς την άμεση αντιμετώπιση τόσο των 

τακτικών όσο και των έκτακτων περιστατικών ασθενών.  

 

   

Το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και γραμματειακού προσωπικού του Π.Π.Ι. Κέας καταβάλει 

με ευσυνειδησία και αυταπάρνηση κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια για την ομαλή 

λειτουργία του.   

 

Την δεδομένη χρονική στιγμή με την πανδημία του COVID-19 σε πλήρη εξέλιξη το Π.Π.Ι. Κέας 

βρίσκεται παντελώς υποστελεχωμένο και αποδυναμωμένο. 

Σας παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για την κάλυψη των οργανικών θέσεων του Ιατρείου. 

 

Με εκτίμηση,  

 

Θεώνη Λυκοθανάση 

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. 

Π. Γενική Ιατρός 


