
 

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Ανακοίνωση του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Ανατολικής 

Αχαΐας (Αιγίου) «Ο Ασκληπιός» για τις ελλείψεις σε έμψυχο υλικό 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής 

Αχαΐας (Αιγίου) «Ο Ασκληπιός» με ανακοίνωσή του, αφού αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο ώστε το νοσοκομείο να 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 

αναφέρεται στις υφιστάμενες ελλείψεις σε έμψυχο υλικό.  

Επισημαίνει, λοιπόν, πως, λόγω έλλειψης προσωπικού, το νοσοκομείο «το 

τελευταίο ένα έτος, έχει παραλάβει και διαθέτει προς χρήση  μεταξύ άλλων τα 

εξής μηχανήματα, χωρίς όμως αυτά να λειτουργούν: Ενδοσκοπικό-

Γαστρεντερολογικό μηχάνημα (παραλαβή περίπου πριν από 1 χρόνο), 

Μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας 3D (παραλαβή περίπου πριν από 6 

μήνες), Καρδιολογικό Υπέρηχο. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα διαθέτει 

Καρδιολογικό Υπέρηχο που όμοιο του έχουν τριτοβάθμια νοσοκομεία της 

χώρας.» 

Επίσης η ανακοίνωση αναφέρεται στο γεγονός πως οι κανονικές άδειες έχουν 

ανασταλεί δύο φορές το τελευταίο έτος (με μία εξαίρεση των 2 καλοκαιρινών 

μηνών), ενώ υπάρχουν πάρα πολλά χρωστούμενα ρεπό σχεδόν σε όλο το 

προσωπικό (νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, ιατρικό & λοιπό προσωπικό) και 

τονίζει πως «οι συνταξιοδοτήσεις πολλών έμπειρων συναδέλφων (ιατρών) και 

αυτό το έτος ήταν πολλές και η απουσία τους ήταν εμφανής από την επόμενη 

μέρα» με τις συμβάσεις του επικουρικού ιατρικού προσωπικού που λήγουν να 

μην ανανεώνονται και με ιατρούς να μην επιλέγουν να έρθουν στο νοσοκομείο 

να καλύψουν τις πολύ μεγάλες ανάγκες.  
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Τέλος στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε πολύ συγκεκριμένες ελλείψεις του 

νοσοκομείου όπως  

«-Το καρδιολογικό ανέστειλε τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία από 

01/09/2021 μέχρι νεωτέρας, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Από 

τέσσερις (4) ιατρούς που είχε, απέμεινε την 31/10/2021 με έναν (1) ιατρό. Αν 

παρέμενε με ένα γιατρό, σίγουρα θα έκλεινε και η καρδιολογική κλινική. Την 

επόμενη μέρα (στο και πέντε) με μετακίνηση δύο καρδιολόγων ένας από 

Καλάβρυτα και ένας από Πάτρα σώθηκε προς το παρόν η λειτουργία της.  

-Μόνιμο προσωπικό (Διοικητικό, Νοσηλευτικό) μετακινήθηκε εν μέσω 

πανδημίας σε άλλες δομές ή την 6η Υ.ΠΕ που δεν έχουν τον ίδιο φόρτο 

εργασίας με το νοσοκομείο χωρίς να ληφθεί υπόψη προφανώς το μεγάλο 

κενό που δημιούργησαν στο νοσοκομείο οι ενέργειες αυτές στο Διοικητικό, 

τεχνικό και Νοσηλευτικό τμήμα.  

-Το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό παράλληλα με τα 

συνήθη καθήκοντά του υποστήριξε το πρόγραμμα ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ έναντι του 

Covid-19 δουλεύοντας ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ από τον Μάιο μήνα συνεχώς 

στο εμβολιαστικό κέντρο, ΧΩΡΙΣ ακόμη να έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες 

αυτές παρά τον Ν. 4798/24-04-2021 άρθρο 266, που έχει ψηφιστεί από την 

Ελληνική Βουλή.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του 

Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου) «Ο Ασκληπιός»;  

2. Πόσα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό 

υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

3. Για ποιο λόγο μετακινήθηκε εν μέσω πανδημίας μόνιμο προσωπικό 

(Διοικητικό, Νοσηλευτικό) σε άλλες δομές ή την 6η Υ.ΠΕ που δεν έχουν 

τον ίδιο φόρτο εργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας 

(Αιγίου); 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή του προσωπικού που μετακινήθηκε 

από το νοσοκομείο και αν ναι, εντός ποιου χρονικού διαστήματος; 



5. Υπάρχει πρόβλεψη για προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και 

εξειδικευμένου προσωπικού ώστε να αξιοποιηθούν το Ενδοσκοπικό-

Γαστρεντερολογικό μηχάνημα που είναι αναξιοποίητος ένα χρόνο 

τώρα, ο Μαστογράφος τελευταίας τεχνολογίας 3D που δεν έχει 

αξιοποιηθεί εδώ και 6 μήνες και ο Καρδιολογικός Υπέρηχος που 

σύντομα θα αποκτήσει το νοσοκομείο; 

6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να επαναλειτουργήσουν τα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία του καρδιολογικού; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη για ανανέωση όλων των επικουρικών εργαζομένων 

και εργαζομένων ΟΑΕΔ και μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου 

χρόνου όπως και των συμβάσεων όλων των εργαζομένων ΣΟΧ 

(εργαζόμενοι καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης) καθότι καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες; 

8. Ποια η πρόβλεψη για μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, και 

τεχνικού προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο; 

9. Πότε θα δοθούν τα χρωστούμενα ρεπό στο προσωπικό και πότε θα 

πληρωθούν όσοι παρείχαν υπηρεσίες στο εμβολιαστικό κέντρο από το 

Μάιο; 

10. Πότε θα ενταχθεί το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα 

και ανθυγιεινά; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




