
 

     

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Η δραματική κατάσταση του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας» 

 

Σε συνέχεια όλων των αναπάντητων ερωτήσεων που έχω καταθέσει αναφορικά με το 

Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας (15/17-9-2019, 2228/26-11-2019, 3324/15-01-2020, 

2619/28-01-2020, 2609/22-06-2020, 8029/07-07-2020, 8270/15-07-2020, 8953/26-08-

2020, 8963/26-08-2020, 9070/28-08-2020,9121/31-08-2020, 9877/22-09-2020, 9872/22-

09-2020, 10030/24-09-2020) έρχεται και η από 23ης Οκτωβρίου 2020 απόφαση του 

Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για τη δημιουργία Επιτροπής Αγώνα 

από όλους τους κλάδους του Νοσοκομείου σε παράλληλη δράση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου, έτσι ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και 

ενημέρωση των υπόλοιπων εργαζομένων για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων 

προκειμένου να ενημερωθούν ενδελεχώς για τις ελλείψεις και τα προβλήματα και ο 

κόσμος που έρχεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. 

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση λέγοντας πως «Η άποψή 

τους πως έχουν στελεχωθεί επαρκώς τα νοσοκομεία και γίνονται συνεχόμενες 

προσπάθειες ανακαίνισης των κτιρίων, διαψεύδονται από την πραγματικότητα» και 

αναφέρουν αναλυτικά πως διαψεύδονται  από τα εκατοντάδες ρεπό και άδειες που 

οφείλονται στο προσωπικό, από τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει πολύ 

μεγάλο μέρος των συναδέλφων, από τα παράνομα ωράρια (πρωί-νύχτα), από το 

χωροταξικό χάος του τρίτου ορόφου και την ανεπάρκεια χώρων των κλινικών, από το 

χωροταξικό χάος του πρώτου ορόφου στον οποίο η πολύπαθη Β’ Παθολογική 

μετατρέπεται από κλινική υπόπτων περιστατικών σε παθολογική κλινική σε μία μέρα και 

μετά το αντίστροφο, από την νοσηλεία ασθενών της Β’ Παθολογική στην νεφρολογική, 

αλλά και σε άλλους θαλάμους ανάμεσα στις άλλες παθολογικές που θέλεις χάρτη για να 
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βρεις τους δικούς σου ασθενείς, από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας σε όλες τις κλινικές, 

από τις συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από κλινική σε κλινική, από τις ελλείψεις σε 

βασικές ειδικότητες του Νοσοκομείου, από τις ακατάλληλες συνθήκες νοσηλείας ύποπτων 

και θετικών ασθενών με covid στο τμήμα που έχει δημιουργηθεί και δεν ικανοποιεί ούτε τις 

ελάχιστες προδιαγραφές νοσηλείας τέτοιων περιστατικών, από την διασπορά των 

παθολογικών περιστατικών σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου, ακόμα και χειρουργικές, 

από τα αρκετά θετικά τεστ των συναδέλφων που όσο περνάει ο καιρός αυξάνονται 

δραματικά.» 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και με δεδομένες και τις δεσμεύσεις 

από το βήμα της Βουλής τόσο του Υπουργού Υγείας όσο και του Πρωθυπουργού για την 

ενίσχυση του Ε.Σ.Υ, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 

Νίκαιας; 

 

2.  Αν ναι, ποια είναι η κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, πότε έλαβε 

τελευταία φορά γραπτή ενημέρωση και ποιος υπογράφει το σχετικό έγγραφο; 

 

3. Ποια η θέση του Υπουργείου αναφορικά με τις καταγγελίες του Σωματείου 

Εργαζομένων στο Κρατικό Νίκαιας; 

 
4. Πόσοι ιατροί ανά ειδικότητα και πόσοι νοσηλευτές εργάζονται στις κλινικές του 

Γενικού Κρατικού Νίκαιας, πόσοι όφειλαν να εργάζονται ανά κλινική και πόσα 

κενά υπάρχουν; 

 
5. Πόσες ώρες εργάζονται, εβδομαδιαίως, οι ιατροί και οι νοσηλευτές στο Γενικό 

Κρατικό Νίκαιας; 

 
6. Οφείλονται ρεπό και άδειες στους εργαζόμενους ανά κλινική και αν ναι, πόσα 

ρεπό και πόσες άδειες οφείλονται και πότε θα δοθούν στους εργαζόμενους; 

 
7. Ποια η κατάσταση στη Β’ Παθολογική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νίκαιας; 

 
8. Ισχύει πως, ανάλογα με τις ανάγκες, μετατρέπεται σε κλινική νοσηλείας 

κρουσμάτων covid-19; 



 
9. Αν ναι, αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό; 

 
10. Είναι ασφαλές η Παθολογική να μετατρέπεται σε κλινική covid-19 και μετά σε 

παθολογική ξανά; 

 
11. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αλλαγή χρήσης της παθολογικής; 

 
12. Δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος νοσηλείας για τα κρούσματα covid-19; 

 
13. Αν ναι, ποια μέτρα ισχύουν στο συγκεκριμένο χώρο για την αποφυγή διασποράς 

του κορονοϊού; 

 
14. Αν όχι, γιατί είναι νοσοκομείο αναφοράς το Γενικό Κρατικό Νίκαιας; 

 
15. Επαρκούν οι χώροι των κλινικών του Κρατικού Νίκαιας για τους ασθενείς; 

 
16. Αν όχι, ποια πρόβλεψη υπάρχει ώστε να νοσηλεύονται οι ασθενείς με τις 

συνθήκες νοσηλείας και τις χωροταξικές διευθετήσεις που επιβάλλεται να έχει 

κάθε νοσηλευόμενος; 

 
17. Ποια η κατάσταση με την μετακίνηση προσωπικού;  

 
18. Μετακινείται προσωπικό και αν ναι, για ποιους λόγους; 

 
19. Πού νοσηλεύονται οι ασθενείς της Β’ Παθολογικής όταν δεν επαρκούν οι κλίνες 

στη Β’ Παθολογική; 

 
20. Είναι ασφαλής η νοσηλεία τους σε άλλες κλινικές εκτός της Β’ Παθολογικής όπου 

θα έπρεπε να βρίσκονται ή μήπως έτσι τίθενται σε κίνδυνο εργαζόμενοι και 

νοσηλευόμενοι; 

 
21. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν νοσήσει από covid-19; 

 
22. Ποια η πρόβλεψη όταν υπάρχει κρούσμα κορονοϊού στο νοσοκομείο; 

 

23. Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μετά την εκδήλωση 

της πανδημίας; 

 



24. Πόσες ΜΕΘ υπάρχουν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και πόσοι εξειδικευμένοι 

ιατροί και νοσηλευτές; 

 
25. Προβλέπεται πρόσληψη επιπλέον μόνιμου προσωπικού ιατρών και νοσηλευτών; 

 
26. Ποια άμεσα μέτρα σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού θα ληφθούν ώστε να 

είναι το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο ένα νοσοκομείο Ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




