
 
 

 

 

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Πολύπλευρα δύσκολη η γενική κατάσταση του Νοσοκομείου 

Άρτας». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στα 

Κέντρα Υγείας νομού Άρτας, τα χρόνια προβλήματα του Νοσοκομείου  Άρτας 

δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. 

Το Νοσοκομείο λειτούργησε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας χάρη 

στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζόμενων, με κύριο μέλημα να 

παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλα τα πεδία, στους πολίτες και στο λαό, σε ένα 

πλήρως εντατικοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. 

Αυτή την στιγμή στο Νοσοκομείο της Άρτας, λειτουργούν επιπλέον 

τέσσερις εμβολιαστικές γραμμές  σε δυο εμβολιαστικά κέντρα, Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών Covid-19, κλινική Λοιμωδών και κλινική 

Αυξημένης Φροντίδας Λοιμωδών, τμήμα ελέγχου στην πύλη του Νοσοκομείο, 

χωρίς καμία επιπλέον πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ιατρικού ή 

νοσηλευτικού. Αντιθέτως όλο αυτό το διάστημα έχουν υπάρξει 

συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις προσωπικού, με την επόμενη χρονιά να 

επίκειται μεγάλο κύμα αποχωρήσεων. 

Κύριε Υπουργέ, κανένας από αυτούς που κυβέρνησαν τη χώρα και 

διοίκησαν το Νοσοκομείο Άρτας, δεν έκανε τίποτα στην κατεύθυνση της 

πολυεπίπεδης ανάπτυξής του. Αντίθετα, μείωσαν τις κλίνες του Νοσοκομείου, 

τις οργανικές θέσεις, τις δαπάνες για την υγεία, τους προϋπολογισμούς 

λειτουργίας και τους μισθούς και εκμηδένισαν τις προσλήψεις, υποκλινόμενοι 
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στον στόχο της απαξίωσης και διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

των δομών του, ώστε να γίνει βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στα Κέντρα 

Υγείας νομού Άρτας; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στις προσλήψεις μόνιμου ιατρικού 

προσωπικού για τις ειδικότητες του παθολογικού και εργαστηριακού 

τομέα ; 

 

 Θα σταματήσει η εργασιακή εντατικοποίηση και θα δοθούν άμεσα  οι 

καλοκαιρινές άδειες σε όλο το προσωπικό; 

 

 

 

 

 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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