
 

     

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

   

Θέμα: «Στελέχωση Κέντρου Υγείας Κερατσινίου» 

 

Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου αποτελεί ένα κόσμημα αισθητικής και 

ποιότητας το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο προς παράδοση με το μεγάλο στοίχημα αυτή τη 

στιγμή, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να είναι η στελέχωσή του ώστε να λειτουργήσει 

για το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε.  

Το έργο προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 

2020, διαθέτει 14 εξεταστήρια Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας, γυναικολογικό και παιδιατρικό 

τμήμα, οδοντιατρείο, μικροβιολογικό εργαστήριο, ακτινολογικό και αίθουσες υπερήχων, 

μικροεπεμβάσεων και ανάνηψης. Επίσης περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τα 

γραφεία των ιατρών και της διοίκησης και τους συνοδούς χώρους. 

Ήδη από την άνοιξη του 2020, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Χ. Ροϊλός 

είχε επισημάνει ότι στόχος είναι να εξασφαλιστεί τα ταχύτερο δυνατό η λειτουργία του Κέντρου 

Υγείας και είχε τονίσει ότι η στελέχωσή του με το αναγκαίο επιστημονικό, ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό θα συμβάλει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Το Σάββατο (16/01) η Δημοτική Αρχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας και οι τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου θα παρευρεθούν στο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου με σκοπό να 

ενημερωθούν από τους επιβλέποντες μηχανικούς για τις λεπτομέρειες ολοκλήρωσης και τις 

λειτουργικές δυνατότητες του νέου χώρου, δεδομένου πως στις 28/12/2020 αποφασίστηκε 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, η τρίτη (3η) 

παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανέγερσης κέντρου υγείας αστικού τύπου 

υγειονομείου Κερατσινίου, κατά τρεις (3) μήνες, διάστημα ικανό για την άρτια ολοκλήρωση και 

παράδοση του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/03/2021. 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως η στελέχωση των δομών υγείας της χώρας μας 

είναι ακόμα ελλιπέστατη, παρά τις επικοινωνιακές ανακοινώσεις περί προσλήψεων ιατρικού 
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και νοσηλευτικού προσωπικού προς ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδίως μεσούσης της πανδημίας, όπως 

αποδείχθηκε στην πράξη και με την χθεσινή απόφαση να μετέχουν και τα νοσοκομεία στο 

πρόγραμμα εμβολιασμού λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού για τα εμβολιαστικά κέντρα,  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πόσοι ιατροί προβλέπεται να απασχολούνται στο συγκεκριμένο κέντρο υγείας ανά 

τμήμα και πόσοι ανά ειδικότητα; 

2. Πόσα άτομα νοσηλευτικό προσωπικό θα απασχολούνται στο συγκεκριμένο Κέντρο 

Υγείας; 

3. Προβλέπεται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

για το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας ή θα επιλεγεί πάλι η προσφιλής λύση των 

συμβασιούχων κι επικουρικών ή ακόμα και οι μετακινήσεις ιατρών από άλλες 

υποστελεχωμένες, όπως η πλειοψηφία, δομές υγείας; 

4. Προβλέπεται να γίνουν προσλήψεις κατά προτεραιότητα ιατρών και νοσηλευτών της 

συγκεκριμένης περιφέρειας; 

5. Πόσα άτομα διοικητικό και τεχνικό προσωπικό θα απαιτηθούν και πότε προβλέπεται 

να προκηρυχθούν οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν; 

6. Δεδομένου πως η λειτουργία του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας συναρτάται άμεσα 

της στελέχωσής του, πότε προβλέπεται να παραδοθεί το συγκεκριμένο κέντρο 

υγείας στους πολίτες; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




