
 

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Εκβιασμός, εκφοβισμός και εκδικητικότητα απέναντι σε «ήρωες» γιατρούς 

που καταγγέλλουν την πραγματικότητα σε Ρέθυμνο, Κιλκίς, Έδεσσα, Γιαννιτσά και 

Άγιο Σάββα. 

Τέσσερις ενδεικτικές περιπτώσεις διώξεων και εκφοβισμού: 

Ελένη Ιωαννίδου (διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, 
πρόεδρος της επιτροπής λοιμώξεων  του νοσοκομείου, πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου 
του νοσοκομείου, ιδρυτικό μέλος  του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπεύθυνη της μονάδας 
covid): ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου θέλησε να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για 
τη Δ/ντρια της Παθολογικής Κλινικής, για πειθαρχικά παραπτώματα. Αυτό που συνέβη είναι το 
εξής: Στις 17/1 δεν υπήρχε, για πολλοστή φορά, ειδικός γιατρός για να καλύψει την εφημερία 
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η Επιστημονική Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινική 
δήλωσε πως δεν είναι δυνατόν να γίνουν νέες εισαγωγές ασθενών στην Παθολογική Κλινική 

γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έμενε χωρίς ειδικό παθολόγο το ΤΕΠ και θα κινδύνευε η 
ασφάλεια των ασθενών. Μετά από τις έντονες αντιδράσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου 
(κατατέθηκαν 15 παραιτήσεις γιατρών, μεταξύ αυτών και της Ελένης Ιωαννίδου), τους πολίτες  
του Ρεθύμνου (ψήφισμα με 4.000 υπογραφές) και την αντίδραση των συνδικαλιστικών 

οργάνων των υγειονομικών, σταμάτησε η πειθαρχική δίωξη. 

Κώστας Καταραχιάς  (γιατρός ακτινολόγος, επικουρικός επιμελητής, πρόεδρος του σωματείου 
εργαζομένων νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ): εκδικητική 

μετακίνηση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία» (σημειωτέον ότι η ειδικότητά του δεν έχει 
σχέση με την εντατικολογία, είναι ακτινολόγος) και μεθόδευση απόλυσης του επικουρικού 
γιατρού. Στις 7 Γενάρη που έληγε η ετήσια σύμβασή του, η Διοίκηση μονομερώς και 
αιφνιδιαστικά τον ενημερώνει ότι η θητεία του δεν παρατείνεται σύμφωνα με την νομοθετική 
ρύθμιση του υπουργείου έως τις 31 Οκτώβρη, όπως παρατάθηκε για όλους τους επικουρικούς 
γιατρούς πανελλαδικά, αλλά παρατείνεται έως τον Μάρτη που ισχύει η τρίμηνη μετακίνηση του 
στο Σωτηρία. Αυτό που «ενόχλησε» περισσότερο ήταν η πρόσφατη αγωνιστική δράση για την 
απαράδεκτη ενέργεια της διοίκησης του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» να διατάσσει ΕΔΕ 

ενάντια σε γιατρούς και άλλους 2 υγειονομικούς του νοσοκομείου επειδή αρρώστησαν από 
COVID πάνω στο καθήκον, σε μια προσπάθεια της διοίκησης να μετακυλήσει τις ευθύνες για 
την διασπορά της  

Ελένη Σταυρουλάκη και Σίμος Φωστηρόπουλος (Πρόεδροι σωματείων εργαζομένων σε 
Έδεσσα και Γιαννιτσά): πειθαρχική και ποινική δίωξη ασκήθηκε στην πρόεδρο του τοπικού 
Σωματείου Εργαζομένων της Έδεσσας Ελένη Σταυρουλάκη και ποινική δίωξη στον Πρόεδρο του 
Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γιαννιτσών Σίμο Φωστηρόπουλο για διασπορά 

ψευδών ειδήσεων. Και οι δύο μίλησαν στον τοπικό τύπο στην εφημερίδα «Εδεσσαϊκή» στις 
αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου και κατήγγειλαν τις ελλείψεις κλινών και εξειδικευμένου 
προσωπικού και εξοπλισμού στα νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών, έκαναν λόγο για 
νοσηλείες σε ράντζα, κακό σχεδιασμό και κίνδυνο διασποράς του ιού. «Είμαστε απροετοίμαστοι 

για το 3ο κύμα που αναμένεται μετά τα Χριστούγεννα» ισχυρίστηκαν στην εφημερίδα 
τονίζοντας ότι «χάθηκε πολύτιμος χρόνος τους καλοκαιρινούς μήνες παρά τις εκκλήσεις μας». 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

423

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/2/2021

Ώρα κατάθεσης:

10:44'



 

Αχιλλέας Καλεμκερίδης (Γενικός Γραμματέας  του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου 
και Γενικού Γραμματέα του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κιλκίς): κινήθηκε πειθαρχική 
διαδικασία από το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς  (Ιωάννης Ανδρίτσος) για 
παραπτώματα που κατά τη κρίση του υπέπεσε κατά το χρονικό διάστημα από 09/06/2020 έως 
και 05/01/2021. Η πειθαρχική διαδικασία για παραπτώματα συνολικά επτά μηνών κινήθηκε 
έπειτα από τις καταγγελίες του κ. Καλεμκερίδη για σωρεία ελλείψεων στο Νοσοκομείο Κιλκίς, 
για τα λειτουργικά προβλήματα του τμήματος COVID-19, σχετικά με τη δυσλειτουργία της 
παροχής του Οξυγόνου σε αυτό, την εδώ και δύο 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. 

Ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Δεσμεύεται να σταματήσει τις διώξεις εναντίων ιατρών που καταγγέλλουν την  
πραγματικότητα για την εγκληματική ολιγωρία της κυβέρνησης στα δημόσια νοσοκομεία; 

2. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν απαντά στην επιστολή της ΟΕΝΓΕ, στις 9 Φεβρουαρίου 2021, 
όπου περιγράφουν την τραγική κατάσταση στην υγεία και καταγγέλλουν ότι όχι μόνο έχει 

διακοπεί οποιαδήποτε επικοινωνία με την ΟΕΝΓΕ και τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών 
αλλά και ότι η ηγεσία του Υπουργείου προβαίνει σε διαψεύσεις ύστερα από κάθε επισήμανση 

των γιατρών για τα τραγικά κενά, στοχοποιήσεις και διώξεις; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 
Κρίτων Αρσένης 




