
 

     

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Διώξεις συνδικαλιστών στα Νοσοκομεία της Χώρας» 

 

Μετά την εκδικητική μετάθεση του προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων του 

Ογκολογικού και Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», ακτινολόγου σε ειδικότητα, σε 

ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης, ενημερωνόμαστε 

πως και η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου Έδεσσας κλήθηκε σε 

ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) και καθαιρέθηκε από τη θέση της επειδή, όπως αναφέρεται 

σε ανακοίνωση «έκανε το έγκλημα να δώσει συνέντευξη στον τοπικό τύπο ως όφειλε από τη 

θεσμική της θέση και να αναφερθεί στις δυσχέρειες νοσηλείας των περιστατικών κορωνοϊού. 

Κάλεσε δωρητές να ενισχύσουν το νοσοκομείο όπως το έπραξαν πολλές φορές και λαϊκοί 

εκπρόσωποι εργαζομένων και οι διοικούντες το σύστημα. Μάλιστα οι διοικούντες 

φωτογραφήθηκαν μπροστά από κοντέινερ αρκετές φορές με δωρητές. Έκαναν μηνυτήρια 

αναφορά στη πρόεδρο του Σωματείου και την κάλεσαν σε ένορκη διοικητική εξέταση.» 

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ «αν και νοσούσε η ίδια μαζί με όλη την οικογένειά της από 

κορωνοϊό μεθόδευσαν παράνομα την καθαίρεσή της από πρόεδρο του Σωματείου. 

Συγκάλεσαν Διοικητικό Συμβούλιο τα υπόλοιπα μέλη και αποφάσισαν τη καθαίρεσή της χωρίς 

να το γνωρίζει η ίδια, την στιγμή που νοσούσε αυτή και η οικογένειά της από κορωνοϊό. Σε 

ποιες εποχές ζούμε; Της αφαίρεσαν πράγματα του Σωματείου χωρίς να της ζητηθεί να 

παραδώσει. Της αφαίρεσαν μέχρι και προσωπικά της αντικείμενα. Αντί να απολογηθούν οι 

διοικούντες το νοσοκομείο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με τους δεκάδες νεκρούς 

ζητάνε και τα ρέστα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία». 

Η ίδια τακτική καταγγέλλεται πως ακολουθήθηκε και με τον πρόεδρο του σωματείου 

εργαζομένων του Νοσοκομείου Γιαννιτσών, «Επειδή τόλμησε να πει τα προβλήματα του 

νοσοκομείου τον καλούν σε ένορκη διοικητική εξέταση καθώς επίσης τον εκφοβίζουν με κάθε 

τρόπο». 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως πληθαίνουν οι καταγγελίες για διώξεις 

συνδικαλιστών ιατρών σε πολλά νοσοκομεία της χώρας,  
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 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τις συγκεκριμένες καταγγελίες; 

2. Τι ακριβώς συνέβη με τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές; 

3. Για ποιο λόγο καθαιρέθηκε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του 

νοσοκομείου Έδεσσας; 

4. Για ποιο λόγο καλείται σε ΕΔΕ ο Πρόεδρος του νοσοκομείου Γιαννιτσών;  

5. Πόσες ΕΔΕ έχουν διαταχθεί από αρχές Νοεμβρίου στα νοσοκομεία της χώρας μας 

και για ποιους λόγους καλούνται σε ένορκη διοικητική εξέταση ή μετατίθενται σε 

θέσεις ανεξαρτήτως ειδικότητάς τους (ακτινολόγος Αγίου Σάββα) ή καθαιρούνται οι 

υγειονομικοί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




