
 

     

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Πλήρως ανεπαρκή τα Κέντρα Υγείας Σαλαμίνας» 

 

Αναφορικά με τα Κέντρα Υγείας στη Σαλαμίνα, έχω καταθέσει τρεις ερωτήσεις οι οποίες και 

παραμένουν αναπάντητες. Ειδικότερα έχω καταθέσει τις με Α.Π. αναπάντητες ερωτήσεις μου: 

2533/10-12-2019,  Α.Π.3684/30-01-2020, «Ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας», Α.Π. 

8591/28-7-2020 «Το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας απειλείται με κλείσιμο λόγω ελλείψεων» και 

επανέρχομαι στο θέμα καθώς, στο νησί της Σαλαμίνας, των 80.000 μόνιμων κατοίκων, που 

κατά τη θερινή περίοδο υπερδιπλασιάζεται, υπάρχουν δύο Κέντρα Υγείας, τα οποία κατά 

γενική ομολογία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. 

Επίσης, η Α.Π. 80579/2-2/2021 απάντησή σας στην με αρ. 2519/9-12-2020 ερώτησή μου με 

θέμα «Αναίτια μετακίνηση προσωπικού από το Κ.Υ. Σαλαμίνας», αναφέρει «σας γνωρίζουμε 

ότι με την αρ. 65936/24-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ075469Η2ΞΥΨ6) απόφαση του Διοικητή της 2ης 

ΥΠΕ, μετακινήθηκαν οι εν λόγω τέσσερις νοσηλευτές, προκειμένου να καλύψουν επιτακτικές 

υπηρεσιακές ανάγκες του 1ου Κ.Υ. Περιστερίου. Με την αρ. 72952/22-12-2020 απόφαση του 

Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, οι τρείς εκ των τεσσάρων νοσηλευτών επέστρεψαν στο 1ο Κ.Υ. 

Σαλαμίνας.», απλώς επιβεβαιώνει τις τραγικές ελλείψεις με τη Μονάδα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 24ωρης λειτουργία, να έχει τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό 

προσωπικό και εξοπλισμό και το άλλο Κέντρο Υγείας να λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες 

παρέχοντας βασικές ιατρικές υπηρεσίες.  

Το Νοέμβριο του 2019, ο Υφυπουργός Υγείας, δήλωσε προς προβλέπεται η κάλυψη οκτώ 

θέσεων ιατρών, μεταξύ αυτών Οφθαλμίατρου, Παιδίατρου, Καρδιολόγου, κλπ και πως θα 

ξεκινούσε  να λειτουργεί και κινητή ιατρική μονάδα. Το καλοκαίρι του 2020 το ένα Κέντρο 

Υγείας απειλήθηκε με την αναστολή λειτουργίας του, η οποία απετράπη καθώς βρέθηκαν 3-4 

ιατροί για να μετακινηθούν στη Σαλαμίνα για να συμβάλουν στο ιατρικό έργο και στις 

εφημερίες. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως είναι κοινός τόπος η ελλιπής ιατρική και 

νοσηλευτική περίθαλψη των κατοίκων του νησιού και η συνεπακόλουθη αδυναμία πρόληψης, 

διάγνωσης και θεραπείας σοβαρών νοσημάτων, με τις μετακινήσεις σε νοσοκομεία της Αττικής 

καθώς και τις υπηρεσίες των ιδιωτών ιατρών να συνιστούν πάγια τακτική, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Πόσες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προβλέπεται για τα δύο ΚΥ και 

πόσα κενά υπάρχουν σήμερα; Ποιες ειδικότητες δεν υφίστανται στα ΚΥ Σαλαμίνας; 

2. Πόσοι νοσηλευτές υπήρχαν στο ΚΥ Σαλαμίνας από όπου μετακινήθηκαν για ένα μήνα 

τέσσερις νοσηλευτές, προκειμένου να καλύψουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του 

1ου Κ.Υ. Περιστερίου; 

3. Ο τέταρτος νοσηλευτής γιατί δεν έχει επιστρέψει στο ΚΥ Σαλαμίνας; 

4. Προβλέπεται να επιστρέψει και αν ναι, πότε; 

5. Πώς βρέθηκαν οι 3-4 ιατροί το καλοκαίρι και απετράπη το κλείσιμο του ΚΥ Σαλαμίνας; 

6. Από πού μετακινήθηκαν, τι ειδικότητας ήταν και αν παραμένουν στο ΚΥ Σαλαμίνας έως 

και σήμερα; 

7. Προβλέπεται αναβάθμιση των ΚΥ Σαλαμίνας και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;  

8. Πόσα είναι τα λειτουργικά κόστη των ΚΥ Σαλαμίνας ετησίως κα ειδικότερα μισθοί, 

πάγια έξοδα και αναλώσιμα/προμήθειες;  

9. Προβλέπεται κάποιο άμεσο μέτρο για να αντιμετωπιστεί η υπολειτουργία των πρωινών 

ιατρείων και τα εργαστηρίων στο ένα ΚΥ Σαλαμίνας;  

10. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η τεράστια υποστελέχωση στα 2 

ΚΥ Σαλαμίνας;  

11. Προβλέπεται η άμεση στελέχωση των Κ.Υ. Σαλαμίνας με ιατρικό-νοσηλευτικό-

διοικητικό και λοιπό προσωπικό και αν ναι εντός ποιο χρονοδιαγράμματος  

12. Έχει γίνει απογραφή των μηχανημάτων των ΚΥ Σαλαμίνας; Ποιες ελλείψεις υπάρχουν; 

13. Προβλέπεται η άμεση ανανέωση του εξοπλισμού και η αγορά των άκρως απαραιτήτων 

μηχανημάτων; 

14. Γιατί δεν λειτουργεί ακόμα η κινητή ιατρική μονάδα; Πότε προβλέπεται να λειτουργήσει; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




