
 

     

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Ακόμα μια αυθαιρεσία του αναπληρωτή διοικητή του Γ.Ν. Νίκαιας» 

 

Άλλη μια καταγγελία για τον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας 

βλέπει το φως της δημοσιότητας. 

Νοσηλευτής που ανήκει στην δύναμη της νευρολογικής κλινικής, με εντολή, του 

αναπληρωτή διοικητή, έχει αναλάβει χρέη οικοδόμου για τη δημιουργία πτέρυγας covid 19. 

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος νοσηλευτής ανάλαβε την 

κατασκευή της πτέρυγας με αντάλλαγμα προσωπικής άδειας μετά την ολοκλήρωση της.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αφενός το συγκεκριμένο νοσοκομείο άτυπα 

φέρεται να έχει γίνει νοσοκομείο αναφοράς για covid-19 και αφετέρου δεν έχω λάβει καμία 

απάντηση σε σειρά ερωτήσεων που έχω καταθέσει αναφορικά με τον αναπληρωτή 

διοικητή του Γ.Ν. Νίκαιας. 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Αν ναι, ποια η θέση τους; 

3. Για ποιο λόγο καλείται ένας νοσηλευτής να εκτελεί και χρέη οικοδόμου, όταν ήδη το 

ΕΣΥ είναι υποστελεχωμένο και οι ανάγκες πλέον τεράστιες, λόγω πανδημίας;  

4. Εγκρίνουν την πρακτική αυτή; 

5. Στη σύμβαση εργασίας του νοσηλευτή προβλέπεται και η ανταλλακτική εργασία 

(εκτελώ χρέη οικοδόμου, παίρνω άδεια);  
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6. Αν δεν προβλέπεται η ανταλλακτική εργασία, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί ώστε 

να λογοδοτήσει η διοίκηση για την παρατυπία αυτή; 

7. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την προστασία και αποζημίωση του 

εργαζόμενου; 

8. Πόσο ασφαλές είναι για έναν νοσηλευτή να εκτελεί χρέη οικοδόμου; Σε περίπτωση 

ατυχήματος ποιος αναλαμβάνει την αποζημίωσή του και με ποια αιτιολογία; 

9. Πόσο ασφαλής είναι και για τους μελλοντικούς ασθενείς αυτή η επιλογή της 

διοίκησης;  

10. Είναι το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσοκομείο αναφοράς για covid-19 και 

αν ναι, υπάρχει σχετική απόφαση; 

11. Αν έχει γίνει νοσοκομείο, δεν υπάρχει πρόβλεψη και προϋπολογισμός για 

κατασκευή πτέρυγας covid-19 στο συγκεκριμένο νοσοκομείο;  

12. Επίσης, αν έχει γίνει νοσοκομείο αναφοράς, έχει προσληφθεί επιπλέον ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν ενταθεί τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και 

υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο που ακολουθείται; 

13. Αν δεν έχει γίνει νοσοκομείο αναφοράς, γιατί δημιουργείται πτέρυγα covid-19; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




