
 
 

 

 

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Yπουργό Υγείας 

 

 

 

Θέμα: Άμεση αναγκαιότητα προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτών, στο 

Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου. 

 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 

 

Όπως πληροφορούμαστε από κοινή ανακοίνωση του «Σωματείου 

Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Δήμου Ωρωπού» και της «Ομάδας Γυναικών Δήμου 

Ωρωπού (ΟΓΕ)», χρήζει αναγκαιότητας η στελέχωση του Κέντρου Υγείας 

Καπανδριτίου, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική των κυβερνήσεων μέχρι τώρα, στην 

κατεύθυνση του να ιδιωτικοποιήσουν και να μετατρέψουν την υγεία σε 

εμπόρευμα, είναι η βασική αιτία των ελλείψεων και στις μονάδες υγείας του 

Δήμου Ωρωπού, που αποβαίνει σε βάρος της υγείας του λαού. Εξαιτίας αυτού, 

έχουν γίνει και στο παρελθόν παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και στο 

Δήμο Ωρωπού, από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Δήμου Ωρωπού. 

Επίσης το σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Δήμου Ωρωπού και η Ομάδα 

Γυναικών Ωρωπού(ΟΓΕ), πραγματοποίησαν κινητοποίηση ένα μήνα πριν, 

μπροστά στο Ιατρείο Σκάλας-Ωρωπού, καταγγέλλοντας τις εγκληματικές 

ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. 

Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, λόγω της μετατροπής του 

Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου σε εμβολιαστικό κέντρο, ενώ είχε προηγηθεί η 

ανάδειξή του σε κέντρο COVID-19 με ειδικό ISO-BOX για να γίνονται anti-
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covid-19 tests. Αλλαγές που ναι μεν εξυπηρετούν τους κατοίκους του Δήμου, 

πραγματοποιήθηκαν όμως δε, χωρίς αύξηση γιατρών και νοσηλευτών, με 

αποτέλεσμα να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό οι υπόλοιπες δραστηριότητες του 

Κέντρου Υγείας, αλλά και των τοπικών ιατρείων του Δήμου Ωρωπού, σε βάρος 

της υγείας του λαού του Δήμου. Ιδιαίτερα, τα τοπικά ιατρεία Αυλώνα και 

Αφιδνών, στερήθηκαν και αυτές τις ελάχιστες υπηρεσίες, που είχαν από την 

παρουσία μια φορά την εβδομάδα, ενός γιατρού. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της ανεπαρκούς στελέχωσης του 

Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας 

Καπανδριτίου, με υγειονομικό προσωπικό και μέσα, αφού μετά τη 

μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο, πρέπει να ανταποκριθεί σε όλες 

τις δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την καλύτερη 

λειτουργία των τοπικών ιατρείων; 

 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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