
 
 
     

Αθήνα, 26 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Άμεση αναπλήρωση της θέσης του Παιδιάτρου στο Κέντρο 

Υγείας Αταλάντης» 

 

 Μετά και το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού έχει αναδειχθεί η 

αναγκαιότητα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το 

απαραίτητο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο για την 

ανάσχεση της κρίσης, όσο και για την ετοιμότητα αυτού σε περίπτωση 

μελλοντικών υγειονομικών προκλήσεων. Ένας από τους τομείς στους 

οποίους οφείλει η Κυβέρνηση να επενδύσει, μιας και η μεταρρύθμισή του 

τυγχάνει και εθνική δέσμευση, είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.  

Εντούτοις, το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, μη μπορώντας να τελεί σε διαρκή αναμονή της 

προσδοκώμενης, έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς του, από πλευράς 

της Ελληνικής Πολιτείας ή και της παροχής επιπλέον κινήτρων που θα 

καθιστούν εφεξής ελκυστικότερο το πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος 

του, αναζητά ευκαιρίες στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται οι 

υφιστάμενες δομές της χώρας. Στον αντίποδα, των πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν την προηγούμενη περίοδο από την Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάσχεση του brain drain, το μείγμα των 

πολιτικών της σημερινής Κυβέρνησης, τόσο μέσω των ήδη ψηφισμένων 

νομοσχεδίων, όσο και με την υποβολή στη δημόσια συζήτηση των προς 

θεσμοθέτηση πρωτοβουλιών της (βλ. Νομοσχέδιο για τα εργασιακά 

δικαιώματα), επιδρά ήδη καταφανώς αρνητικά στη συγκράτηση του απολύτως 

αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμης σημασίας δομές, όπως αυτές 

της υγείας και ιδίως της Π.Φ.Υ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
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παραίτησης του παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, του Δήμου 

Λοκρών. Ειδικότητας, της οποίας η σημασία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 

περιγραφές και μακροσκελείς αναλύσεις. Υπενθυμίζεται ότι, ακόμη και κατά τη 

μετακίνησή του παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας της Αταλάντης σε 

Νοσοκομείο όμορης Περιφερειακής Ενότητας στο παρελθόν, προκλήθηκε η 

έντονη διαμαρτυρία πολιτών του Δήμου Λοκρών, η οποία και οδήγησε στην 

υπ’ αριθ. πρωτ. 366/14-11-2019 υπόμνηση προς τον Υπουργό Υγείας.  

Επειδή, όπως είναι αντιληπτό, η ύπαρξη της ειδικότητας του 

παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας 

για την περιοχή του Δήμου Λοκρών.  

Επειδή, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση 

αναπλήρωση του παραιτηθέντος παιδιάτρου, με σκοπό την απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών που διαβιούν στο Δήμο Λοκρών.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην 

ΑΜΕΣΗ αναπλήρωση του παραιτηθέντος παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας 

Αταλάντης του Δήμου Λοκρών; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Σαρακιώτης Ιωάννης 




