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Αθήνα, 4 Απριλίου 2022 

Επίκαιρη Ερώτηση  

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα:  Επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των ΤΟΜΥ Πετρούπολης  

Η 1η και 2η Τοπική Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Πετρούπολης λειτουργούν εδώ 

και 3 χρόνια εξυπηρετώντας πληθυσμό που αγγίζει τις 80.000. Στόχος της 

λειτουργίας των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας όπως είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη των νοσημάτων, η προαγωγή 

υγείας στην κοινότητα και η προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων 

και παιδιών.  Η στελέχωση της διεπιστημονικής ομάδας υγείας των Τ.ΟΜ.Υ 

προβλέπει την ύπαρξη παθολόγου ή γενικού γιατρού, παιδίατρου, 

νοσηλευτών/τριών, επισκεπτών υγείας, κοινωνικού λειτουργού και 

διοικητικών υπαλλήλων.   

Εδώ και 14 μήνες, με την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου κατά του ιού 

SARS COVID-19, πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις του προσωπικού  των δύο 

Τ.ΟΜ.Υ (μια παθολόγος, επισκέπτριες υγείας και νοσηλεύτριες) προς το Κ.Υ 

Αγ. Αναργύρων για την κάλυψη των αναγκών της πανδημίας καθώς και άλλων 

έκτακτων περιστατικών. Αποσπασμένη στο Κ.Υ ήταν μέχρι και πριν λίγες 

μέρες  και η μοναδική παιδίατρος  της  2ης Τ.ΟΜ.Υ.  

Εξαιτίας αυτών των μετακινήσεων, στην 1η Τ.ΟΜ.Υ Πετρούπολης υπηρετεί 

αυτή τη στιγμή μία παθολόγος, η οποία εξυπηρετεί εκτός από τα δικά της 

περιστατικά και αυτά της αποσπασμένης ιατρού στο Κ.Υ Αγ. Αναργύρων, ενώ 

παράλληλα έχει κληθεί να εξυπηρετήσει και τα έκτακτα περιστατικά των 

παθολόγων της 2ης  Τ.ΟΜ.Υ. Οι εν λόγω μετακινήσεις και αποχωρήσεις έχουν  

προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού και 

έντονες διαμαρτυρίες. Οι δε εγγεγραμμένοι πολίτες στην 2η Τ.ΟΜ.Υ δεν 

μπορούν να εξυπηρετηθούν αφού ο μοναδικός παθολόγος της δομής  

αποχώρησε το τελευταίο δίμηνο εξαιτίας διορισμού του στο δημόσιο. 

Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί, ήδη από το έτος 2021, η έκδοση των 

αποτελεσμάτων από την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στις Τ.ΟΜ.Υ, αν 

και έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα 2 ημερομηνίες ανάρτησης αυτών. Στην 

προκήρυξη αυτή περιλαμβάνονται για τις εν λόγω δομές 8 θέσεις ιατρών προς 

κάλυψη, 2 θέσεις νοσηλευτών/τριών, 1 θέση κοινωνικού λειτουργού και 2 

θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Οι αναβολές αυτές δημιουργούν απογοήτευση 

σε όσες/ους έχουν υποβάλλει αίτηση για πρόσληψη και είναι πιθανόν να 

αναζητήσουν αλλού εργασία μετά από τόσο μεγάλο διάστημα 

καθυστερήσεων. Ταυτόχρονα το προσωπικό των Τ.ΟΜ.Υ και οι πολίτες που 
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απευθύνονται σε αυτές, περιμένουν ματαίως την ενίσχυση των δομών, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες της κοινότητας. 

Δεδομένου ότι: 

 
● Οι μετακινήσεις προσωπικού από τις Τ.ΟΜ.Υ στο Κ.Υ. Αγ. Αναργύρων 

έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, 

● Οι ανάγκες στελέχωσης είναι μεγάλες τόσο για τις δύο Τ.ΟΜ.Υ όσο και 
για το Κέντρο Υγείας Αγ. Αναργύρων, 

● Οι μετακινήσεις δημιουργούν αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας στο 
προσωπικό των Τ.ΟΜ.Υ, ιδιαίτερα μέσα σε ένα περιβάλλον ασαφών 
εξαγγελιών για την μελλοντική λειτουργία των δομών Π.Φ.Υ. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πότε θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις στις Τ.ΟΜ.Υ και πότε θα 

δρομολογηθεί η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με προσωπικό διαφόρων 

ειδικοτήτων. Πώς εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν άλλες 

καθυστερήσεις που ουσιαστικά αποτρέπουν τους επαγγελματίες υγείας να 

αναζητούν εργασία στις δημόσιες δομές υγείας, οδηγώντας τις τελευταίες 

σε ένα βαθύ τέλμα;  

2. Πότε θα επιστρέψουν στις δύο Τ.ΟΜ.Υ της Πετρούπολης οι εργαζόμενοι 

που έχουν μετακινηθεί προς το Κ.Υ. Αγ. Αναργύρων; Με ποιον τρόπο 

εξασφαλίζεται το εργασιακό τους μέλλον και ποια είναι τα σχέδια της 

Κυβέρνησης για την αξιοποίηση της θετικής εμπειρίας και αξιολόγησης 

από την πενταετή λειτουργία των Τ.ΟΜ.Υ; 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

 

                                                  Κρίτων Αρσένης 




