
 

     

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας: Αιφνίδιες μετακινήσεις ιατρών» 

 

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, με ανακοίνωσή της καταγγέλλει σήμερα άλλη μια 

αιφνίδια μετακίνηση ιατρού, αυτή τη φορά ενός επικουρικού παθολόγου από το ΓΝ Αγίου 

Ανδρέα στο ΓΝ Κεφαλονιάς. 

Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωσή της: «Επικουρικός παθολόγος, εργαζόμενος στην 

πτέρυγα Covid του ΓΝ Αγίου Ανδρέα, έλαβε εντέλλεσθε σήμερα 12/01, για μετακίνηση στο ΓΝ 

Κεφαλονιάς.  Ενημερώθηκε μάλιστα γι’ αυτή τη μετακίνηση εν ώρα εφημερίας, τηλεφωνικά 

από το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, χωρίς να του έχει κοινοποιηθεί καν το σχετικό υπηρεσιακό 

έγγραφο. Οφείλει λοιπόν να παρουσιαστεί αύριο πρωί στην Κεφαλονιά, ενώ αύριο εφημερεύει 

ξανά στον Άγιο Ανδρέα. Μικρή λεπτομέρεια ότι ο συνάδελφος μόλις γύρισε από την 

αναρρωτική του άδεια και μέχρι πριν μερικές μέρες νοσηλευόταν λόγω σοβαρής 

λοίμωξης Covid. Είναι πλέον κουραστικό να αναφέρουμε ξανά και ξανά, την επικινδυνότητα 

της πολιτικής επιλογής υποστελέχωσης και κάλυψης των κενών με μπαλώματα,  την 

αβάσταχτη ελαφρότητα που λαμβάνονται οι αποφάσεις σαν να πρόκειται για πιόνια σε 

επιτραπέζιο παιχνίδι και όχι για εργαζόμενους ανθρώπους, την εγκληματική υποστελέχωση 

και διάλυση ειδικά των περιφερειακών νοσοκομείων που συνεπάγεται – αποδεδειγμένα 

πλέον- υποθεραπεία των ασθενών  και εκτίναξη της θνητότητας.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως οι καταγγελίες για αιφνιδιαστικές μετακινήσεις 

ιατρών πληθαίνουν καθημερινά καθώς η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να μετακινεί ιατρούς από τα 

νοσοκομείο όπου είναι οργανικές τους θέσεις σε άλλα για να καλύπτει κενά αντί να προβεί σε 

προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, μετακυλίοντας μάλιστα την ευθύνη των θανάτων ασθενών 

εκτός ΜΕΘ στους ιατρούς, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Για ποιο λόγο μετακινείται ο επικουρικός παθολόγος από το ΓΝ Αγίου Ανδρέα σε 

αυτό της Κεφαλονιάς και μάλιστα με εντολή να μεταβεί στην Κεφαλονιά στις 13/01, 
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ημέρα κατά την οποία έχει βάρδια στο ΓΝ Αγίου Ανδρέα, που σημαίνει πως το ήδη 

υποστελεχωμένο νοσοκομείο θα έχει άλλη μια θέση κενή; 

2. Δεν προβλέπεται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ενημέρωσης των ιατρών προτού 

λάβουν εντολή μετακίνησης, προκειμένου να προγραμματίσουν τυχόν υποχρεώσεις 

που έχουν και αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

3. Πόσοι παθολόγοι προβλέπεται να απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Κεφαλονιάς και πόσοι απασχολούνται; 

4. Πόσοι παθολόγοι προβλέπεται να απασχολούνται στο Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα 

και πόσοι απασχολούνται; 

5. Πόσες κενές θέσεις ιατρών υπάρχουν στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα; 

6. Πόσες κενές θέσεις ιατρών υπάρχουν στο ΓΝ Κεφαλονιάς; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση πρόσληψη μόνιμων ιατρών ώστε να μην 

μετακινούνται ιατροί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




