
 

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Καμία απάντηση για τις ελλείψεις, ενώ εγκαινιάστηκε νέα πτέρυγα 

του Κέντρου Υγείας δωρεά του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ 

Όπως ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της 

Σαλαμίνας ικανοποιήθηκε στις 7 Απριλίου με τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας 

του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, δωρεά του Σωματείου ‘ΕΛΠΙΔΑ – 

Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα 

Β. Βαρδινογιάννη, την ίδια στιγμή, όμως, παραμένουν αναπάντητες οι 

ερωτήσεις που έχω καταθέσει για τα Κέντρα Υγείας Σαλαμίνας. Ειδικότερα, 

πρόκειται για τις Α.Π. ερωτήσεις 2927/05-02-2021 «Πλήρως ανεπαρκή τα 

Κέντρα Υγείας Σαλαμίνας», 2533/10-12-2019, 3684/30-01-2020, «Ελλείψεις 

του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας», 8591/28-07-2020 «Το Κέντρο Υγείας 

Σαλαμίνας απειλείται με κλείσιμο λόγω ελλείψεων». 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Σακελλαροπούλου σε δήλωσή της την ημέρα 

των εγκαινίων ανέφερε: «Λειτουργώντας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 

καλύπτοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες περίθαλψης του ιστορικού 

νησιού, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το Κέντρο Υγείας δεν 

παρέχει μόνο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα μέλη της κοινότητας. Εδώ 

και έναν περίπου χρόνο υποδέχεται περιστατικά ύποπτα για Covid-19, 

πραγματοποιεί τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού, και από τον Ιανουάριο του 2021 

λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο, με διακόσιους περίπου εμβολιασμούς την 

ημέρα. Αποτελεί ένα από τα πολλά Κέντρα Υγείας της χώρας μας, στα οποία 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνει καθημερινά ένα τιτάνιο αγώνα για τη 

διασφάλιση της υγείας των πολιτών, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη 

συμφόρηση των πολλαπλώς επιβαρυμένων νοσοκομείων. 

Η προσφορά αυτή του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, μέσω της οποίας το Κέντρο 

Υγείας της Σαλαμίνας αποκτά μια νέα πτέρυγα με παιδιατρικό, οφθαλμολογικό 

και δερματολογικό ιατρείο, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται με εργασίες 
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αποκατάστασης, απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία του, είναι μια 

ακόμη χειρονομία κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας, απτό 

παράδειγμα αλληλεγγύης και ευαγούς δράσης.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως για άλλη μια φορά η 

Κυβέρνηση επιλέγει να μετακυλύει την ευθύνη κάλυψης πάγιων κοινωνικών 

αναγκών στην ιδιωτική πρωτοβουλία, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Πότε συμφωνήθηκε η δωρεά της νέας πτέρυγας και πόσο καιρό 

χρειάστηκε να αποπερατωθεί; 

2. Η δωρεά της νέας πτέρυγας αναφέρεται σε συγκεκριμένα ιατρεία, ενώ 

θα γίνει αναβάθμιση και του κτιρίου όπως διαβάζουμε. Ποιες ακριβώς 

θα είναι οι αναβαθμίσεις αυτές και πότε θα ολοκληρωθούν;  

3. Η νέα πτέρυγα συνεπάγεται και πρόσληψη νέου μόνιμου ιατρικού 

προσωπικού; 

4. Αν ναι, ποιες θέσεις πρόκειται να καλυφθούν και πότε θα βγουν οι 

σχετικές προκηρύξεις; 

5. Γενικότερα, πόσες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

προβλέπονται για τα δύο ΚΥ και πόσα κενά υπάρχουν σήμερα;  

6. Ποιες ειδικότητες δεν υφίστανται καν στα ΚΥ Σαλαμίνας;  

7. Προβλέπεται άμεσα η πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού ώστε 

να καλυφθούν τα κενά σε βασικές, μάλιστα, ειδικότητες; 

8. Η συγκεκριμένη νέα πτέρυγα θα αντιμετωπίσει την υπολειτουργία των 

πρωινών ιατρείων και τα εργαστηρίων στο ΚΥ Σαλαμίνας;  

9. Έχει γίνει απογραφή των μηχανημάτων των ΚΥ Σαλαμίνας; Ποιες 

ελλείψεις υπάρχουν;  

10. Προβλέπεται η άμεση ανανέωση του εξοπλισμού και η αγορά των 

άκρως απαραιτήτων μηχανημάτων;  

11. Γιατί δεν λειτουργεί ακόμα η κινητή ιατρική μονάδα; Πότε προβλέπεται 

να λειτουργήσει;  

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




