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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Αντιδράσεις για τη νέα αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού
Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ικαρίας

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του Τύπου έχουν προκληθεί αντιδράσεις
για

την

τοποθέτηση

της

κας

Ανεζινιώς

Σταμούλη

στη

θέση

της

αναπληρώτριας διοικήτριας του Γ.Ν-Κ.Υ. Ικαρίας με παρέμβαση του τοπικού
βουλευτή της ΝΔ, κ Χριστόδουλου Στεφανάδη.
Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι «στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας
Ικαρίας σε θέση ευθύνης, εν μέσω πανδημίας, διορίστηκε μία ιδιοκτήτρια
επιχείρησης στον χώρο της εστίασης η οποία ήταν υποψήφια για την
περιφερειακή Ενότητα Σάμου και μέχρι στιγμής έχει αποτελέσει πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου.»
Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, οι σπουδές και οι ασχολίες της
κ. Σταμούλη δεν φαίνεται να έχουν κάποιο υπόβαθρο σε σχέση με τον χώρο
της Υγείας, καθώς φαίνεται ότι είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης,
συνεργάτης των ΕΛΤΑ και τοπική σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα του
Μαραθόκαμπου στον Δήμου Σάμου.
Η κα Σταμούλη, ιδιοκτήτρια του «Λουκουμαδόσπιτου» στη Σάμο, με ανάρτηση
που έκανε στα social media, αναφέρει πως μόλις ανέλαβε καθήκοντα, ενώ
ευχαριστεί τον καθηγητή καρδιολογίας και βουλευτή νομού Σάμου κ
Στεφανάδη για την εμπιστοσύνη που δείχνει δεύτερη φορά στο πρόσωπό της.
Σημειώνεται πως στο βιογραφικό της αναφέρει ότι έχει σπουδάσει Ελληνικό
Πολιτισμό στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και έχει κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και Πολιτιστική
Πολιτική και Ανάπτυξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για την τοποθέτηση της νέας αναπληρώτριας
Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας; Συμφωνεί με αυτή
την τοποθέτηση;
2. Ποιο είναι το Φ.Ε.Κ. όπου δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης;
3. Γνωρίζει εάν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι για τη θέση αυτή και αν ναι,
πόσοι ήταν και για ποιους λόγους δεν επελέγησαν;
4. Ποια ήταν τα προσόντα της κας Σταμούλη τα οποία την έκαναν να
ξεχωρίσει και τελικά να επιλεγεί για τη θέση αυτή;
5. Ισχύει σύμφωνα με τη δήλωσή της ιδίας ότι την επέλεξε ο τοπικός
βουλευτής κ Στεφανάδης -τον οποίο και ευχαρίστησε δημοσίως -και
όχι το υπουργείο Υγείας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

