
 

 

 

     

 

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2020 

 

                          ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Καταγγελίες για πιέσεις σε γιατρούς νοσοκομείων Πειραιά για 

μετακίνησή τους σε δομές ΕΣΥ νησιών» 

 

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει πως οι 

γιατροί νοσοκομείων του Πειραιά υφίστανται πιέσεις να μετακινηθούν το καλοκαίρι σε 

δομές του ΕΣΥ στη νησιωτική χώρα. 

Συγκεκριμένα, σε επιστολή του προς τον αρμόδιο διοικητή της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας (ΥΠΕ), το προεδρείο της ΕΙΝΑΠ επισημαίνει πως, για άλλη μια φορά, 

στην αρχή του καλοκαιριού οι αρμόδιοι της 2ης ΥΠΕ πιέζουν για αναγκαστικές 

μετακινήσεις προς νησιά του Αιγαίου γιατρών από νοσοκομεία του Πειραιά και 

καταγγέλλει πως «Είναι μια απαράδεκτη τακτική, που επαναλαμβάνεται τακτικά τα 

τελευταία χρόνια επί διάφορων κυβερνήσεων», για να καταλήξει πως «Αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ισχυρίζεται 

πως δήθεν “θωράκισε το ΕΣΥ” λόγω πανδημίας, ενώ στην πράξη ομολογεί έτσι πως 

οι αναγκαίες προσλήψεις δεν έγιναν. Τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου ευθύνης 2ης 

ΥΠΕ είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένα, δεν περισσεύει από αυτά κανένας και καμιά 

γιατρός». 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Ποια είναι η δυναμική ανά τμήμα και ποιες οι ελλείψεις των νοσοκομείων του 

Πειραιά και συγκεκριμένα των: Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Τζάνειο, Άγιος 

Παντελεήμων, Μεταξά; Παρακαλώ να μας σταλεί αναλυτικός κατάλογος. 

2. Θεωρεί το υπουργείο πως η μετακίνηση ιατρών από τα ήδη υποστελεχωμένα 

νοσοκομεία του Πειραιά σε εκείνα των νησιών είναι η βέλτιστη λύση, 

δεδομένης και της πανδημίας του κορονοϊού αυτό το καλοκαίρι; 
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3. Γιατροί ποιών ειδικοτήτων μετακινούνται τα καλοκαίρια από νοσοκομεία του 

Πειραιά σε εκείνα των νησιών; 

4. Ποια νησιά χρειάζονται περισσότερους ιατρούς το καλοκαίρι; 

5. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί περιστατικό στο νησί, τι 

διαδικασία ακολουθείται; 

6. Δεδομένου πως η μετακίνηση γιατρών τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μια 

πρακτική που ακολουθείται χρόνια, για ποιο λόγο δεν έχει βρεθεί μόνιμη 

λύση; 

7. Τι μέτρα θα λάβει το Υπουργείο προκειμένου να λυθεί μόνιμα το ζήτημα της 

υποστελέχωσης των δομών του ΕΣΥ ώστε να μην καταφεύγει σε μετακινήσεις 

ιατρών θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές ασθενών σε Πειραιά και νησιά; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




