
 

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Νοσοκομείο Θήρας: μεθοδευμένες κινήσεις αποδεκατισμού 

καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι 

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του healthdaily.gr, εν μέσω της κορύφωσης του τρίτου 

κύματος της πανδημίας στη Σαντορίνη και με την έναρξη της τουριστικής 

περιόδου που επισήμως έχει προσδιοριστεί για τις 14/5/2021, το υπουργείο 

Υγείας φέρεται να αποδεκατίζει σταθερά το Νοσοκομείο Θήρας από 

ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.  

Συγκεκριμένα, από το Νοσοκομείο Θήρας, τους τελευταίους μήνες, έχουν 

αποχωρήσει πάνω από πέντε γιατροί, ενώ σοβαρή έλλειψη υπάρχει σε 

γενικούς γιατρούς, παθολόγους, ορθοπεδικούς, πνευμονολόγους, 

ενδοκρινολόγους και άλλες ειδικότητες. Ειδικότερα, όπως ενημερωνόμαστε, 

αποχώρησαν ο παθολόγος, η βιοϊατρικός και ο μικροβιολόγος, ενώ φεύγει 

σύντομα και ο καρδιολόγος-εντατικολόγος. Ο οφθαλμίατρος ήρθε στο 

νοσοκομείο μόλις για τρεις μήνες και έφυγε, ενώ ένας γυναικολόγος με Δελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών ήρθε τρεις φορές στο νοσοκομείο και επίσης 

αποχώρησε. 

Επιπλέον, ενημερωνόμαστε πως απολύθηκαν και δύο επικουρικοί διοικητικοί 

υπάλληλοι, με το πρόσχημα της λήξης της σύμβασης τους, τη στιγμή που το 

προσωπικό δεν καλύπτει ούτε τον αριθμό των αναγκών της προκήρυξης για 

ΙΔΑΧ του Οκτωβρίου του 2018, ενώ τμήματα όπως το γυναικολογικό, το 

χειρουργικό, η μονάδα νεφρού κ.α. έχουν από πλημμελή έως ανύπαρκτη 

διοικητική υποστήριξη. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο 

Θήρας λειτουργούν τόσο δωμάτια covid όσο και μονάδα εμβολιασμών, 

γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να ανταποκριθεί 

το προσωπικό στις αυξημένες ανάγκες,  
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Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα στο νοσοκομείο Θήρας; 

2. Πόσοι ιατροί απασχολούνται σήμερα στο νοσοκομείο Θήρας και πόσες 

κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν; 

3. Για ποιο λόγο αποχώρησαν ο οφθαλμίατρος και ο γυναικολόγος; 

4. Ποια η πρόβλεψη για άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων γενικών 

γιατρών, παθολόγων, ορθοπεδικών και πνευμονολόγων για το 

συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

5. Για ποιο λόγο απολύθηκαν οι 2 επικουρικοί διοικητικοί υπάλληλοι τη 

στιγμή που πανελλαδικά ακολουθείται η αυτόματη ανανέωση των 

συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού και ενώ δεν έχουν καν 

καλυφθεί οι προβλεπόμενες θέσεις; 

6. Ισχύει πως κρίσιμες διοικητικές υπηρεσίες πρόκειται να ανατεθούν σε 

εξωτερικούς εργολάβους και αν ναι, για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιλογή 

αντί της πρόσληψης μόνιμου διοικητικού προσωπικού; 

7. Ισχύει πως η επεξεργασία του νέου ΚΕΟΛ (Κανονισμός Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας) ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη και αν 

ναι, για ποιο λόγο αποφασίσθηκε αυτό; 

8. Ποιο το ετήσιο κόστος ανάθεσης των διοικητικών υπηρεσιών σε 

εξωτερικό συνεργάτη σε σχέση με το να εκτελούνταν από μόνιμου 

διοικητικούς υπαλλήλους; 

9. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να προσληφθεί το απαραίτητο 

διοικητικό προσωπικό ώστε να λειτουργούν επαρκώς όλα τα τμήματα 

του νοσοκομείου; 

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




