
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 09/12/2022

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Υπονόμευση  του  θεσμού  των  ΠΦΥ και  του  αισθήματος  υγειονομικής
ασφάλειας των κατοίκων της Μυτιλήνης, λόγω της τροποποίησης
στο πρόγραμμα λειτουργίας του τοπικού Κ.Υ.»

Κύριε Υπουργέ,

Αλγεινή εντύπωση και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους κατοίκους της ακριτικής
Λέσβου η απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στα πλαίσια περικοπών, να
διακόψει την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης και να την περιορίσει
σε πενθήμερη και δίχως νυχτερινή βάρδια. Το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, θύμα της
προκρούστειας πολιτικής του Υπουργείου που το άφησε σημαντικά υποστελεχωμένο,
παρ’ όλα αυτά προσέφερε στους κατοίκους του νησιού σημαντική υπηρεσία, αναφορικά
με τις υπηρεσίες υγείας και παράλληλα έδινε ανάσες και συνέβαλλε στην αποσυμφόρηση
του επίσης  υποστελεχωμένου Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Το προσωπικό του
Κέντρου με φιλοτιμία και αυταπάρνηση κάλυπτε μέχρι τώρα και παρά τις ελλείψεις σε
άτομα και υλικοτεχνική υποδομή την 24ωρη βάρδια όλες τις μέρες της εβδομάδας,
προσδίδοντας στους κατοίκους του νησιού ένα αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας. Η
συγκεκριμένη απόφαση βυθίζει τους κατοίκους της Μυτιλήνης σε υγειονομική
απαξίωση και ανασφάλεια. Για τον λόγο αυτό μετ’ επιτάσεως ζητούν και διεκδικούν τη
λειτουργία του  Κέντρου  κατά  τα  ειωθότα  και  την  επιστροφή  στην  προτεραία
κατάσταση. Έστω και μια ανθρώπινη ζωή να σωθεί λόγω της 24ωρης λειτουργίας του
Κέντρου αξίζει, ώστε να μπουν  στο  περιθώριο  λογιστικές  πρακτικές  και  πολιτικές
περικοπών στην Υγεία. Οι κάτοικοι της Λέσβου ζητούν από την Πολιτεία όχι μόνο να μην
απαξιώνει τις ανάγκες τους και να αποδεικνύει έμπρακτα ότι νοιάζεται και ενδιαφέρεται για
την ασφάλεια και την υγεία τους, αλλά και να τους δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την
παραμονή τους σε μια ακριτική εσχατιά της πατρίδας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται     ο     κ.     Υπουργός  :

1. Σε  ποιες  ενέργειες  προτίθεστε να προβείτε,  προκειμένου  να  φροντίσετε  και  να
αποτρέψετε την αλλαγή λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης που επέβαλε η
απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου;

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1348

Ημερομ. Κατάθεσης: 9/12/2022



2. Γίνεται ευνόητο ότι η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης επέβαλε την
αλλαγή λειτουργίας του με απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Προτίθεσθε
άμεσα να προβείτε σε προκήρυξη θέσεων προσωπικού, προκειμένου να στελεχώσετε
το εν λόγω Κέντρο και να εξασφαλίσετε για τους κατοίκους της Μυτιλήνης ικανοποιητικές
και καθημερινές υπηρεσίες Υγείας όλο το 24ωρο;

3. Για ποιο λόγο τα Κέντρα Υγείας του νησιού έχουν υποστεί μια άνευ προηγουμένου
υποστελέχωση και μια συστηματική υποβάθμιση στη λειτουργία τους; Οι κάτοικοι της
Λέσβου δε δικαιούνται να έχουν υπηρεσίες Υγείας ανταποδοτικές των φόρων που επί
σειρά ετών έχουν πληρώσει;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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