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Αθήνα, 14/02/23 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει την τραγική υποστελέχωση των ΚΥ Ανατολικής Αττικής, 

που σε συνδυασμό με τις ελλείψεις εξοπλισμού δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες 

για την υγεία των κατοίκων. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Στο ΚΥ Μαρκόπουλου εργάζονται 6 γενικοί γιατροί- παθολόγοι ενώ 

χρειάζονται άμεσα άλλοι 2 μόνιμοι γιατροί για να καλυφθεί η ασφαλής 

εφημέρευση. Υπάρχουν 3 μόνιμοι παιδίατροι, με αποτέλεσμα να μην εφημερεύει το 

ΚΥ καθημερινά για παιδιατρικά περιστατικά αφήνοντας ακάλυπτη μια τεράστια 

περιοχή. Όσον αφορά στα εργαστήρια, εργάζεται πλέον μόνο μία μόνιμη 

παρασκευάστρια και μία επικουρικός, ενώ χρειάζονται άμεσα 3 ακόμα μόνιμοι 

τεχνολόγοι. Λόγω ελλείψεων υλικών μάλιστα, οι ασθενείς αναγκάζονται να 

στραφούν σε ιδιωτικά διαγνωστικά για στοιχειώδεις εξετάσεις όπως η καλλιέργεια 

ούρων! 
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Στο ΚΥ Λαυρίου υπάρχουν 3 γιατροί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

καταρτιστεί πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης και οι γιατροί να οδηγούνται σε 

υπερεργασία με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στην υγεία τους αλλά και στις υπηρεσίες 

που προσφέρουν στους ασθενείς. Απαιτείται να προκηρυχθούν άμεσα 6 μόνιμες 

θέσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΚΥ Λαυρίου. 

 

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας της περιοχής. 

Στο ΚΥ Καπανδριτίου υπηρετούν μόνο 2 γενικοί γιατροί και απαιτείται η προκήρυξη 

τουλάχιστον άλλων 4, ενός καρδιολόγου και ενός πνευμονολόγου. Επίσης ενώ στο 

Κέντρο Υγείας υπάρχει οφθαλμολογικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται γιατί δεν 

υπάρχει οφθαλμίατρος! Στο ΚΥ Σπάτων απαιτείται η προκήρυξη 6 μόνιμων θέσεων 

άμεσα, και στο ΚΥ Νέας Μάκρης 3 για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. 

 

Απέναντι σ΄ αυτή την σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση η 1η ΥΠΕ προτείνει 

την μετακίνηση γιατρών από το ένα Κέντρο Υγείας στο άλλο για να καλυφθούν τα 

κενά και την εκ περιτροπής εφημέρευση των Κέντρων Υγείας που είναι "σε ακτίνα 

λίγων χιλιομέτρων". Αντί να στελεχώσουν πλήρως τα κέντρα υγείας για να 

καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 

Απαιτούμε να ενισχυθεί άμεσα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να 

μπορεί να επιτελέσει τον σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην πρόληψη, την 

θεραπεία και την παρακολούθηση του πληθυσμού, Να στελεχωθούν τώρα με όλο 

το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό όλα τα 

Κέντρα Υγείας. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε σκέψη για μετακινήσεις ή εκ 

περιτροπής εφημέρευση των ΚΥ Ανατολικής Αττικής.  


