
 

     

 

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

 

                              ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Συνδικαλιστική δίωξη στο Γ.Ν. Κιλκίς» 
 

Στις 8-2-2021 το Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς  

προχώρησε σε καταγγελία κατά του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την 

πειθαρχική και συνδικαλιστική δίωξη Υπαλλήλου του Νοσοκομείου αναφέροντας 

χαρακτηριστικά πως «με τo με  αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ/Α/15/19-01-2021 έγγραφό του Διοικητή 

με θέμα: «κλήση σε απολογία» εκινήθη πειθαρχική διαδικασία κατά του ανωτέρου 

υπαλλήλου για παραπτώματα που κατά τη κρίση του υπέπεσε κατά το χρονικό διάστημα 

από 09/06/2020 έως και 05/01/2021, τα οποία ο εργαζόμενος αντέκρουσε με την 

κατάθεση της απολογίας του με το υπ΄αρ. πρωτ. ΕΜΠ/20/25-01-2021 έγγραφό του. Στη 

συνέχεια, με σκοπό να του επιβληθεί η μέγιστη δυνατή  πειθαρχική ποινή, με το υπ΄ αρ. 

πρωτ. ΕΜΠ/Α/30/04-02-2021 έγγραφό του, το οποίο μάλιστα προδικάζει το αποτέλεσμα 

και αξιολογεί ακόμα και την συνδικαλιστική ιδιότητα του υπαλλήλου, παρέπεμψε την 

πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κιλκίς 

που θα συνεδριάσει  09/02/2021. 

Παραδόξως η ανωτέρω πειθαρχική διαδικασία για παραπτώματα συνολικά επτά (7) 

μηνών κινήθηκε έπειτα  από τις εύλογες καταγγελίες του κ. Καλεμκερίδη για σωρεία 

ελλείψεων στο Νοσοκομείο Κιλκίς, ήτοι για τα λειτουργικά προβλήματα του τμήματος 

COVID-19 δύο (2) σχετικά με την δυσλειτουργία της παροχής του Οξυγόνου σε αυτό, την 

εδώ και δύο (2) μήνες έλλειψη μη μολυσματικού χώρου για διάλειμμα, μη μολυσματικής 

τουαλέτας, την έλλειψη βρύσης για πλύσιμο χεριών κατά την αποχώρηση του 

προσωπικού, για τους διασωληνωμένους ασθενείς οι οποίοι παρέμειναν για νοσηλεία στο 

Νοσοκομείο, για τις ελλείψεις σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). κ.ά. στα Μ.Μ.Ε. 

Με την έναρξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας και παρά τις επανειλημμένες 

εκκλήσεις αλλά και τις αναφορές του συνόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
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εργαζομένων του Νοσοκομείου Κιλκίς και ειδικότερα την με αριθμ. πρωτ. 15775/07-12-

2020 αναφορά των Αναισθησιολόγων Ιατρών, την  με αριθμ. πρωτ. 14290/10-11-2020 

αναφορά των Ιατρών και την με αριθμ. πρωτ. 14704/17-11-2020 αναφορά των 

Ειδικευόμενων Ιατρών, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς  κ. Ιωάννης Ανδρίτσος, 

δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές με αποτέλεσμα τα προβλήματα που μας 

απασχολούσαν και μας απασχολούν να δημοσιοποιηθούν με την με αριθμ. πρωτ. 

12689/08-10-2020 ομόφωνη καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων, την με αριθμ. 

πρωτ. 4ης Υ.ΠΕ./ 46638/11-11-2020 καταγγελία της Ένωσης  Νοσοκομειακών Ιατρών 

Κιλκίς (Ε.Ν.Ι.Κ.), στον πανελλήνιο τύπο με μοναδικό γνώμονα την επίλυσή τους για την 

ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων.» 

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς (Ε.Ν.Ι.Κ.) με την υπ’αριθμ. 1721/8-2-2021 

ανακοίνωσή της δηλώνει πως «κατά πλειοψηφία  καταδικάζει την πειθαρχική  δίωξη του 

γενικού γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Κιλκίς κου Καλεμκερίδη 

Αχιλλέα». Και συνεχίζει η ανακοίνωση της Ε.Ν.Ι.Κ.: «Στο πρόσωπο του γενικού 

γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων-υγειονομικού-νοσηλευτή του Γ.Ν. Κιλκίς-

στοχοποιείται το σύνολο των υγειονομικών που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την 

προάσπιση της ζωής και της υγείας των πολιτών του νομού μας, θυσιάζοντας ακόμη και 

τη ζωή τους, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Με τον άκρατο 

αυταρχισμό της Διοίκησης του Νοσοκομείου μας μπαίνουν στο στόχαστρο όλοι οι 

υγειονομικοί που αγωνιούν και μάχονται για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας 

υγείας, αλλά και για τη βελτίωση των μέτρων ατομικής προστασίας στην υγεία .  Με αυτή 

τη δίωξη η Διοίκηση αποκρύπτει τις δικές της ευθύνες και τις ευθύνες όλων των 

Διοικήσεων για την υποστελέχωση, την ανεπάρκεια, την υποβάθμιση, την έλλειψη Μ.Ε.Θ., 

την έλλειψη Μ.Α.Φ., την έλλειψη Μ.Α.Π., αλλά κυρίως έλλειψη έμψυχου ιατρονοσηλευτικού 

δυναμικού. Είναι φαίνεται μονόδρομος για αυτήν να επιχειρεί να φιμώσει όσους 

αναδεικνύουν αυτές τις ελλείψεις, αφού δεν έχει άλλες λύσεις.» 

Ακολούθως, η ΠΟΕΔΗΝ, με δελτίο τύπου (Α.Π. 4100/9-2-2021), ζητά την άμεση άρση των 

συνδικαλιστικών διώξεων του εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων στο 

Νοσοκομείο Κιλκίς, Γενικού Γραμματέα του Σωματείου και του Νομαρχιακού τμήματος της 

ΑΔΕΔΥ, κ Αχιλλέα Καλεμκερίδη, για δηλώσεις του που αναδείκνυε τα προβλήματα του 

Νοσοκομείου, ως όφειλε «στα πλαίσια των συνδικαλιστικών του καθηκόντων» όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά «Με το Νόμο 1264/82 περί Συνδικαλιστικών ελευθεριών, 

απαγορεύεται η πειθαρχική δίωξη στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των 



εργαζομένων για την συνδικαλιστική τους δράση. Δεν θα επιτρέψουμε την φίμωση των 

εκπροσώπων των εργαζομένων με την απειλή ποινικών και πειθαρχικών διώξεων.» 

Να σημειωθεί πως στην από 74511/2-2-2021 απάντησή σας στην από 19-11-2020 

ερώτησή μου (Α.Π.1913) αναφορικά με το νοσοκομείο Κιλκίς αναφέρεται «ο Γ.Ν. Κιλκίς 

βάσει σχεδίου που είχε εκπονηθεί κλιμακωτά από τον Φεβρουάριο και σύμφωνα με την 

εξέλιξη της πανδημίας, ανέπτυξε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο σαράντα εννέα (49) 

κλίνες για νοσηλεία ασθενών με COVID 19. Στην παρούσα φάση, με το δεύτερο κύμα της 

πανδημίας από το Σεπτέμβριο και μετέπειτα, να πλήττει ιδιαίτερα τη Βόρειο Ελλάδα, όλα 

τα Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος δημιούργησαν κλίνες για νοσηλεία ασθενών με 

COVID 19 με όσα μέσα διέθεταν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Για τις 

ανάγκες αυτές μετακινήθηκαν δύο (2) πνευμονολόγοι από το Κ.Υ. – Γ.Ν. Γουμένισσας στο 

Γ.Ν. Κιλκίς. Η συμβολή του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού για τον σκοπό αυτό 

είναι πολύτιμη και αναγνωρίζεται από το σύνολο της κοινωνίας. Όσον αφορά στον 

υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό, το Γ.Ν. Κιλκίς δύναται να νοσηλεύει ήπια περιστατικά COVID 

19. Όταν παραστάθηκε ανάγκη, ασθενείς διασωληνώθηκαν από τους Αναισθησιολόγους 

του Νοσοκομείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Tο 

προσωπικό που έχει προβλεφθεί ή/και προσληφθεί για την ενίσχυση του Νοσοκομείου 

(στοιχεία Οκτωβρίου 2020): ΓΝ Κιλκίς: ιατρικό προσωπικό: πλήθος βάσει εγκριτικών 

αποφάσεων: 6, έκδοση αποφάσεων πρόσληψης: 2. Λοιπό προσωπικό: πλήθος βάσει 

εγκριτικών αποφάσεων: 54, έκδοση αποφάσεων πρόσληψης: 17, προσλήψεις: 17.  

Επιπλέον, ιατρικό προσωπικό του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας με αποφάσεις της 4ης Υ.ΠΕ. 

Μακεδονίας και Θράκης μετακινείται στο Γ.Ν. Κιλκίς για την ενίσχυσή του. Σε ότι αφορά 

την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η ύπαρξή της με δύναμη πέντε (5) κλινών έχει 

προβλεφθεί από τον οργανισμό του Νοσοκομείου το έτος 2012. Το έτος 2017, 

υποβλήθηκε απόφαση Δ.Σ. για την τροποποίηση του οργανισμού του Νοσοκομείου όπου 

είχε ενταχθεί και το προσωπικό για την ΜΕΘ χωρίς όμως να υπάρξει περαιτέρω καμία 

εξέλιξη. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για την ΜΕΘ έχει λάβει έγκριση σκοπιμότητας 

από το Υπουργείο Υγείας και την 4η Υ.ΠΕ. και έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία 

όπως και για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι ανάγκες λειτουργίας του Γ.Ν. Κιλκίς 

καλύπτονται, παρά την πανδημία, με επικουρικούς και μετακινήσεις, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη πειθαρχική δίωξη; 



2. Ποιος είναι ο λόγος δίωξης του γραμματέα του συλλόγου εργαζομένων στο 

νοσοκομείο Κιλκίς; 

3. Ισχύει πως δεν απαντήθηκαν από τον Διοικητή οι υποβληθείσες αναφορές; 

4. Αν ναι, για ποιο λόγο δεν απαντήθηκαν; 

5. Αν όχι, παρακαλώ να μας κατατεθούν οι απαντήσεις. 

6. Ποια από τα καταγγελλόμενα στον Τύπο από το Σύλλογο Εργαζομένων στο ΓΝ 

Κιλκίς είναι αναληθή; 

7. Πόσα άτομα ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό απασχολούνται στο 

συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

8. Θεωρείτε πως το υφιστάμενο προσωπικό, με τις προσλήψεις που αναφέρετε στην 

απάντησή σας, είναι επαρκές για τις ανάγκες του νοσοκομείου; 

9. Οι προσλήψεις που αναφέρετε στην απάντησή σας έχουν γίνει και αν ναι, είναι 

μόνιμες; 

10. Δεν ισχύει πως δεν υπάρχουν ΜΕΘ και ΜΑΦ στο Γ.Ν. Κιλκίς; 

11. Οι μετακινήσεις πνευμονολόγων ακυρώνει το γεγονός πως στο ΓΝ δεν υπάρχει 

πνευμονολόγος; 

12. Δεν ισχύει πως δεν υπάρχουν στο Γ.Ν. Κιλκίς οι ειδικότητες ιατρών που αναφέρουν 

οι εργαζόμενοι; 

13. Ποια η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο;  

14. Πόσοι ιατροί, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό νόσησαν από covid-19 στον ένα 

σχεδόν χρόνο που βιώνουμε την πανδημία; 

15. Η πειθαρχική δίωξη του γραμματέα των εργαζομένων έχει σχέση με την 

συνδικαλιστική του δράση; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




