
 

 

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Έλλειψη προσωπικού σε Τεχνικές Υπηρεσίες Κρατικού 

Νοσοκομείου Νίκαιας εν μέσω καύσωνα 

 

Με το Α.Π. 28631/28-06-2021 Εξ. Επείγον έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» προς όλες 

τις Κλινικές και τα Τμήματα του Νοσοκομείου η Τεχνική Υπηρεσία ενημερώνει 

πως υπολειτουργεί εξαιτίας των δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί, με μόνο έναν (1) Ψυκτικό,  να αντεπεξέλθει, 

ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο που αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές 

θερμοκρασίες άνω των 37οC, στον τεράστιο όγκο των οχλήσεων-αιτημάτων 

για τη συντήρηση, σωστή λειτουργία και απόδοση των Τοπικών Κλιματιστικών 

Μονάδων (air condition) και του Κεντρικού Κλιματισμού των Κλινικών και 

Τμημάτων στα δύο Νοσοκομεία ευθύνης της (Γ. Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος 

Παντελεήμων» και Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη μη λειτουργία ή την υπολειτουργία του κλιματισμού και των 

συστημάτων ψύξης στα νοσοκομεία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ασθενών, 

αλλά και ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. 

Για το Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» υπό την ευθύνη της Διεύθυνση 

Τεχνικών υπηρεσιών τελούν: 

Δεκαεπτά Αντλίες Θερμότητας συνολικής Ψυκτικής ισχύος 800 kW. 

Εννέα Ψύκτες συνολικής Ψυκτικής ισχύος 1.800 kW. 

Είκοσι εννιά Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες συνολικής Ψυκτικής ισχύος 

Ν1.600 kW. 

Τριακόσια πενήντα Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες Νερού (Fan Coil). 

Εξακόσιες Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες Διαιρούμενου Τύπου (Air 

condition). 
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Όπως καταλήγει το έγγραφο: «Είναι αυτονόητο πως αν δεν ενισχυθεί άμεσα 

το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας με τουλάχιστον πέντε (5) 

ψυκτικούς, που να καλύπτουν και να υποστηρίζουν τα προαναφερόμενα για 

τους τρέχοντες μήνες της καλοκαιρινής περιόδου και ενόψει των αδειών του 

προσωπικού, η σωστή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ψύξης και 

κλιματισμού θα είναι ανέφικτη.»  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι αυξημένες θερμοκρασίες 

συνιστούν, από μόνες τους, παράγοντα πρόκλησης προβλημάτων υγείας, 

πόσο μάλλον επιδείνωσης της ήδη εξασθενημένης υγείας των ασθενών, αλλά 

και των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας που εργάζονται υπό 

συνθήκες πίεσης και υπερωριών λόγω της επιλογής της Κυβέρνησης να μην 

ενισχύσει το Ε.Σ.Υ. ούτε κατά την πανδημία, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για την καταγγελία; 

2. Πόσα άτομα προβλέπονται για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

πόσα άτομα απασχολούνται; 

3. Έχουν αναφερθεί προβλήματα στον κλιματισμό και τα συστήματα 

ψύξης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και αν ναι, σε ποια 

τμήματα και πώς αντιμετωπίζονται; 

4. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για την ενίσχυση με προσωπικό της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθεί στις 

αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




