
 

     

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Μη πλήρωση θέσης διοικητή του Γ.Ν. Νίκαιας» 

Ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, το Γενικό Κρατικό 

Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» φαίνεται να διοικείται πλημμελώς, όπως 

αποδεικνύουν οι δεκάδες καταγγελίες γιατρών και ασθενών που γίνονται σε καθημερινή 

βάση και οι οποίες συνοδεύονται και με φωτογραφικό υλικό.  

Μετά την παραίτηση του τέως Διοικητή του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας που 

έλαβε χώρα μετά το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει αναφορικά με φερόμενους πλαστούς 

τίτλους σπουδών και τη σύντομη θητεία του κ Γεωργόπουλου, το συγκεκριμένο 

νοσοκομείο έχει παραμείνει διοικητικά ακέφαλο, με τα καθήκοντα του διοικητή να έχει 

αναλάβει ο αναπληρωτής διοικητής κ. Μύτογλου, υποψήφιος της ΝΔ στη Β’ Πειραιά στις 

βουλευτικές εκλογές του 2019.  

Μετά την από 26.11.2019 Α.Π. 2228 ερώτηση που έμεινε αναπάντητη και την οποία 

υπέβαλα εκ νέου στις 30/01 Α.Π. 3683 αναφορικά με την τοποθέτηση του αναπληρωτή 

διοικητή του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, κατατέθηκαν πολλές ερωτήσεις αναφορικά με την 

κακοδιαχείριση του νοσοκομείου και τις καταγγελίες για αυθαίρετες αποφάσεις του 

αναπληρωτή διοικητή, οι οποίες και αυτές παρέμειναν αναπάντητες. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένες τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες που 

καθημερινά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, πολλές εκ των οποίων αφορούν από 

καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων έως και πλημμελή παροχή υπηρεσιών υγείας 

στους ασθενείς,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Έχει ενημερωθεί για τις καταγγελίες εργαζομένων αναφορικά με τον αναπληρωτή 

διοικητή;  
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2. Αν ναι, έχει προχωρήσει σε έρευνα και εξακρίβωση των όσων καταγγέλλονται; 

3. Για ποιο λόγο δεν έχει τοποθετηθεί διοικητής όλο αυτό το διάστημα στο Γενικό 

Κρατικό Νίκαιας; 

4. Ποιες οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που χρειάζονται για τη θέση του 

διοικητή; 

5. Ποια διαδικασία απαιτείται να ακολουθηθεί για την πλήρωση της θέσης του διοικητή 

και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος από την κένωσή της; 

6. Δεδομένου πως ο αναπληρωτής διοικητής εκτελεί χρέη διοικητή γιατί δεν τον 

διορίζετε απευθείας διοικητή; 

7. Για ποιο λόγο δεν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί αναφορικά 

με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, την επάρκειά του για τη θέση και τις 

καταγγελίες σε βάρος του; 

8. Ποια τα τυπικά προσόντα και η προϋπηρεσία του συγκεκριμένου ατόμου (κ 

Μύτογλου) που τον καθιστά ικανό για θέση διοίκησης;  

9. Ποια η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας του κ Μύτογλου στη θέση του 

αναπληρωτή διοικητή; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




