
 

 

 

     

 

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας» 

Το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, 

με αφορμή την αλλαγή των προϊστάμενων στις κλινικές και τα τμήματα του 

Γ.Ν.Κ. εξέδωσε ανακοίνωση και ζήτησε άμεση μονιμοποίηση των 

συμβασιούχων και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. 

Συγκεκριμένα αναφέρει «Η Διοίκηση απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα 

υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης προβαίνει σε αλλαγές θέσεων 

τοποθέτησης όλων των προϊσταμένων των κλινικών και των τμημάτων του 

Νοσηλευτικού κλάδου εκτός των μονάδων αλλά και ορισμένων του 

Διοικητικού κλάδου! Να υποθέσουμε ότι αυτή είναι επιβράβευση της όλης 

προσπάθειας των εργαζόμενων στην πανδημία. […] Να σημειωθεί δε, ότι οι 

αλλαγές αυτές γίνονται στις δομές του Νοσοκομείου, οι οποίες είναι 

υποστελεχωμένες, με εξουθενωμένο προσωπικό και με χιλιάδες 

χρωστούμενες ημέρες αδειών και ρεπό.»  

Η απόφαση αυτή ενδέχεται, όπως φαίνεται, να οδηγήσει σε δυσλειτουργία 

ορισμένων υπηρεσιών ή εξειδικευμένων τμημάτων, καθώς οι νέοι 

προϊστάμενοι θα χρειαστούν κάποιο διάστημα, εν μέσω πανδημίας, να 

εγκλιματιστούν και να προσαρμοστούν στα νέα τους καθήκοντα. 
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Και ανακεφαλαιώνει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του «Αλλαγές 

τοποθετήσεων προϊσταμένων του Νοσηλευτικού κλάδου, αλλαγές 

τοποθετήσεων διοικητικού προσωπικού, αναστολή λειτουργίας 

Νευρολογικής κλινικής, κατάργηση θέσεως προϊσταμένης της 

Νευρολογικής κλινικής, παιδαριώδης συμβουλές - αποφάσεις σε έναν απλό 

διαγωνισμό καθαριότητας μόλις λίγες μέρες μετά το άνοιγμα της 

τουριστικής σεζόν και αθρόα είσοδος τουριστών στα νησιά μας Κέρκυρα - 

Παξούς - Ερρίκουσα- Οθωνοί - Μαθράκι με άγνωστες συνέπειες στο 

δημόσιο σύστημα υγείας!» 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένη την ανάγκη υγειονομικής 

θωράκισης της χώρας μας, 

    Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμερος για τις μετακινήσεις των προϊσταμένων νοσηλευτικού 

και διοικητικού προσωπικού; 

2. Πόσα άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό 

προβλέπονται για το συγκεκριμένο νοσοκομείο και πόσα είναι τα 

κενά; 

3. Ποιες ειδικότητες ιατρών έχουν έλλειψη και πού απευθύνονται οι 

κάτοικοι μέχρι σήμερα για να καλύψουν τις ανάγκες τους; 

4. Πώς προτίθεται το Υπουργείο να καλύψει τα κενά του Νοσοκομείου; 

5. Προβλέπεται άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων καθώς και 

πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού; 

6. Θα δοθούν κίνητρα για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ιατροί, 

νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό για το συγκεκριμένο 

νοσοκομείο; 

7. Για ποιο λόγο έγιναν οι μετακινήσεις προϊσταμένων, εν μέσω 

πανδημίας; 



 

 

8. Οι μετακινήσεις αφορούσαν όλες τις θέσεις προϊσταμένων ή έγινε 

κάποια επιλογή; Αν έγινε επιλογή, ποια τα κριτήρια μετακίνησης; 

9. Για ποιο λόγο οι προϊστάμενοι μετακινήθηκαν εκτός μονάδων; 

10. Για ποιο λόγο ανεστάλη η λειτουργία της νευρολογικής κλινικής και 

καταργήθηκε η θέση προϊσταμένης; 

11. Όσοι χρήζουν νευρολογικής εξέτασης πού οφείλουν να 

απευθυνθούν; Υπάρχει άλλη δημόσια δομή υγείας να τους 

εξυπηρετεί; 

12. Δεδομένης της υποστελέχωσης, το υφιστάμενο προσωπικό 

εξουθενώνεται. Θα αναλάβει το Κράτος την ευθύνη τυχόν λάθους 

που οφείλεται στην υπερκόπωση του προσωπικού;  

13. Δεδομένης της υποστελέχωσης, προβλέπεται κάποια επιπλέον 

αποζημίωση για το ήδη εξουθενωμένο προσωπικό που εργάζεται 

έχοντας χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες αδειών και ρεπό; 

 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

   

                                          

  Φωτεινή Μπακαδήμα  




