
 

Αθήνα,  20/03/2020 

Ερώτηση  

 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Εν μέσω Πανδημίας η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ζητεί 

να ανασταλεί απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που διατάσσει την 

επαναπρόσληψη 8 ιατρών Κέντρων Υγείας που κρίθηκε ότι απολύθηκαν παράνομα» 

Εκδικάστηκε την Τετάρτη 18/3 στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία 

ζητείται να ανασταλεί απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που διατάσσει την απασχόληση-

επαναπρόσληψη 8 ιατρών Κέντρων Υγείας που κρίθηκε ότι απολύθηκαν παράνομα το 

Γενάρη του 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Ξανθού (Ν. 4461/2017), σύμφωνα με 

τον οποίο ένας γιατρός ή θα παρέμενε στο Δημόσιο ή θα διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο.  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας –Κέντρα Υγείας- 

(ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ) είχε αντιδράσει από 13.3.2020 στην 2η ΔΥΠΕΔ. Σε έγγραφό της –το οποίο 

κοινοποιήθηκε και στο υπουργείο Υγείας- ανέφερε : «Θεωρούμε ότι η 2η ΔΥΠΕ προχωρεί σε 

απαράδεκτες κινήσεις οι οποίες υποβαθμίζουν και αποδυναμώνουν το Δημόσιο 

Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, ειδικά τώρα που η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες έκτακτης 

ανάγκης».  

Ο πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ υπογραμμίζει σε δήλωσή του ότι «επιτέλους η 2η ΔΥΠΕ πρέπει 

να εμπεδώσει ότι δεν μπορεί να παίζει με ανθρώπινες ζωές», προσθέτοντας ότι «πρέπει 

επιτέλους το κράτος να προστατέψει τους κατοίκους της χώρας μας, από τυχοδιωκτικές 

τακτικές και επικίνδυνες πρακτικές για τη Δημόσια Υγεία». 

Με δεδομένα τα παραπάνω, και εν αναμονή της απόφασης που, σύμφωνα με τα 

δημοσιεύματα, θα βγει σήμερα, την ώρα που η ανάγκη για ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό αυξάνεται κατακόρυφα στη χώρα λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης του 
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κορονοϊού και η Κυβέρνηση ζητεί 2000 γιατρούς και νοσηλευτές, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Έχει λάβει γνώση το Υπουργείο για την περίπτωση των 8 αυτών γιατρών, των 

οποίων η απόλυση πρωτοδίκως κρίθηκε παράνομη;  

2. Γνωρίζει ο Υπουργός για ποιο λόγο είχαν απολυθεί οι συγκεκριμένοι 8 γιατροί; Ήταν 

λόγοι που αφορούσαν ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή αφορούσε 

στο νόμο Ξανθού, όπως αναφέρει η ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ; 

3. Για ποιο λόγο είχε κριθεί παράνομη η απόλυση των 8 γιατρών; 

4. Για ποιο λόγο η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου εμμένει στην 

αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών που διατάσσει την 

επαναπρόσληψη των 8 αυτών γιατρών, εν μέσω πανδημίας; 

 

 

        Η ερωτώσα  βουλευτής 

 

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 


