
 

     

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Μετακίνηση 25 νοσηλευτών από το «Αλεξάνδρα» για τα εμβολιαστικά 

κέντρα» 

Ενημερωνόμαστε πως η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (1η ΥΠΕ) προχωρά σε μετακίνηση 

25 νοσηλευτών από το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για τη στελέχωση των εμβολιαστικών 

κέντρων Covid-19.  

Μάλιστα, όπως προκύπτει από έγγραφο που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των 

Συντακτών», για κάθε νοσοκομείο αρμοδιότητας όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας θα 

συμβάλλουν με προσωπικό στη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων της περιοχής.  

«Το προσωπικό των νοσοκομείων είναι ελάχιστο και δεν φτάνει να καλύψει τις αυξημένες 

ανάγκες για την περίθαλψη περιστατικών κορονοϊού. Αντί λοιπόν ενίσχυσης των νοσοκομείων 

επιχειρείται η αφαίμαξη προσωπικού», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο Μιχάλης Γιαννάκος, 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). 

Για τη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων, εξηγεί ο ίδιος, θα πρέπει να προσληφθεί και να 

εκπαιδευτεί προσωπικό και αναφέρει ότι είναι η πολλοστή φορά που η ΠΟΕΔΗΝ παρεμβαίνει 

στις μετακινήσεις προσωπικού από τα Κέντρα Υγείας προς τα νοσοκομεία για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας αντί προσλήψεων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ασφαλής 

λειτουργία των Κέντρων Υγείας. 

«Εν μέσω πανδημίας, με διαπιστωμένες τις ελλείψεις προσωπικού των νοσοκομείων, είναι 

αδύνατη η διάθεση υπαλλήλων για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Θα διαλυθούν τα 

νοσοκομεία», τονίζει και ζητάει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να πάρει πίσω 

την απόφαση και να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού στα 

Κέντρα Υγείας προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες εμβολιασμού των πολιτών. 

Μάλιστα σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει πως «Συνεχώς αυξάνεται η δουλειά λόγω 

πανδημίας. Αντί να τα ενισχύουν με προσωπικό τα αποψιλώνουν. Μετακινούν δεκάδες 

νοσηλευτές, επισκέπτες, μαίες από τα νοσοκομεία για να στελεχώσουν τα εμβολιαστικά 

κέντρα για το κορωνοϊό», τονίζει και διερωτάται «πού είναι η προετοιμασία που έγινε και πώς 
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σχεδιάστηκε το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, καθώς ξέχασαν να προσλάβουν και να 

εκπαιδεύσουν προσωπικό». 

Κατόπιν των παραπάνω, και με δεδομένο πως, εν μέσω πανδημίας, ενώ ακόμη δεν έχει λάβει 

έγκριση κανένα από τα υποψήφια εμβόλια επιλέγονται για τη στελέχωση των εμβολιαστικών 

κέντρων οι μετακινήσεις υγειονομικών από όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας, 

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων covid-19; 

2. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα προβλέπεται να λειτουργήσουν σε Αθήνα και Πειραιά; 

3. Πόσα άτομα προσωπικό θα απασχολείται ανά κέντρο; 

4. Για ποιο λόγο επιλέγεται η μετακίνηση προσωπικού από νοσοκομεία και όχι η 

πρόσληψη προσωπικού; 

5. Δεν θα προκύψουν στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία ελλείψεις με τις 

μετακινήσεις εργαζομένων στα εμβολιαστικά κέντρα; 

6. Δεν υπήρχε πρόβλεψη ώστε μεταξύ των προσλήψεων που γίνονται, κατά δήλωση 

της Κυβέρνησης, να υπάρχει και προσωπικό για τα εμβολιαστικά κέντρα; 

7. Πότε θα μετακινηθούν στα κέντρα εμβολιασμού οι νοσηλευτές; 

8. Θα υπάρξει εκπαίδευσή τους πριν την ανάληψη καθηκόντων; 

9. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην μετακινηθούν εργαζόμενοι στα 

εμβολιαστικά κέντρα πράγμα που θα αποδυνάμωνε το ήδη αβοήθητο ΕΣΥ; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




