
 
 

 
 

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος 

Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, χρήζει άμεσης διευθέτησης, 

η στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Γ.Ν. Λιβαδειάς και η χορήγηση των 

αδειών που είχαν ανασταλεί, λόγω της πανδημικής νόσου COVID-19. 

Πιο συγκεκριμένα, τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και το υπόλοιπο 

προσωπικό του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας, έχει συμβάλει δυναμικά σε αυτή την 

κρίσιμη συγκυρία και σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα. Από την 
πρώτη στιγμή, βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία με αίσθημα φροντίδας και 

αλληλεγγύης, με σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια που συντελείται στο Ε.Σ.Υ. 

και να στηριχθούν όσοι έχουν ανάγκη. 

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η επιδημιολογική κατάσταση 

της χώρας επιτρέπει την χορήγηση αδειών με ευθύνη των Γενικών Διευθύνσεων 

(Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής – Οικονομικής), που γνωρίζουν ακριβώς 

τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την λειτουργία των νέων τμημάτων που 

δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, το Τμήμα Διαλογής Περιστατικών Covid-

19, η Διατομεακή Πτέρυγα Covid-19 (νοσηλείας ήπιων περιστατικών με 31 

κλίνες) και το εμβολιαστικό κέντρο με πέντε (5) ενεργές γραμμές, 

αποδυναμώθηκαν συγκεκριμένα Νοσηλευτικά Οργανικά Τμήματα. 

Επιπροσθέτως, οι αυξημένες ανάγκες νοσηλείας, τόσο των ασθενών όσο και 

των ασθενών νοσηλείας με SARS-CoV-2, απαιτούν την ενδυνάμωση των 

τμημάτων με ανθρώπινο δυναμικό. Στο σύνολο των 220 κενών οργανικών θέσεων 

του ιατρονοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού έγιναν μόλις επτά (7) 

προσλήψεις μόνιμων ιατρών και ενός (1) διοικητικού. 
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Αυτή την στιγμή εργάζονται περίπου 100 εργαζόμενοι συμβασιούχοι με 

διάφορες μορφές εργασίας (ΙΔΟΧ, επικουρικοί, μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ). Αποτελεί 

συνεπώς επιτακτική ανάγκη, να ληφθούν μέτρα για την μονιμοποίηση όλων των 
εργαζόμενων με ελαστικές μορφές απασχόλησης, καθώς καλύπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας (Οργανική Μονάδα της Έδρας 

Λιβαδειά)- Γ.Ν. Λιβαδειάς. Υπάρχουν άλλωστε, θέσεις που θα μείνουν κενές το 

αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού προσωπικού 

και θα λήξει η σύμβαση αρκετών συμβασιούχων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος 

Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, αφενός στη στελέχωση του ανθρώπινου 

δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς κι αφετέρου, στη χορήγηση 

των αδειών που είχαν ανασταλεί από το προσωπικό, λόγω της πανδημικής 

νόσου COVID-19.; 

 

 

 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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