
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας για

άμεση στελέχωσή του Νοσοκομείου

Ο  Σύλλογος  Εργαζομένων  Νοσοκομείου  Νίκαιας  και  Δυτικής  Αττικής  με

ανακοίνωσή  του  στις  10-04-2022,  καταγγέλλει  ότι  έχουν  περιέλθει  από

τμήματα  και  υπηρεσίες  του  Νοσοκομείου  έγγραφα  που  αποδεικνύουν  την

έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη αυτή οφείλεται τόσο στη μη αντικατάσταση

συναδέλφων τους συνταξιοδοτούνται ή βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όσο

και  με  την  αύξηση  του  φόρτου  εργασίας  του  Νοσοκομείου,  χωρίς  να  έχει

προβλεφθεί και η παράλληλη αύξηση του προσωπικού.

Συγκεκριμένα αναφέρεται το ΑΠ 8221/23-2-2022 έγγραφο των υπαλλήλων του

Γραφείου Προμηθειών,  το  οποίο συνυπογράφει  και  η  προϊσταμένη του και

αναφέρεται στη μη αντικατάσταση των υπάλληλων που έχουν αποχωρήσει τα

τελευταία  έξι  χρόνια.  Αποτέλεσμα  αυτού  είναι  κάθε  ένας  από  τους

εναπομείναντες  υπαλλήλους,  να  καλείται  να  διεκπεραιώσει  κατά  μέσο  όρο

τριάντα και πλέον υποθέσεις και να ανταποκρίνεται κάθε φορά στην χρονική

προθεσμία του κάθε διαγωνισμού.

Επομένως το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς αυξάνονται

οι «επείγουσες προμήθειες» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου

και κατά συνέπεια των ασθενών.

Επίσης ο προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού με

την με ΑΠ 14766/31/3/2022 αναφορά του, η οποία συνυπογράφεται και από

τους υπαλλήλους του αναφέρεται στη «μόνιμη και συστηματική επαγγελματική
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εξουθένωση των υπαλλήλων λόγο της  οποίας αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών

και παραλείψεων» και καταλήγει στο συμπέρασμα πως «είναι επιβεβλημένη η

ενίσχυση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό».

Τέλος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής

Υπηρεσίας (ΑΠ 15090/1-4-2022), επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η«παλινωδία»

της  διοίκησης  η  οποία  μεταφέρει  διοικητικό  υπάλληλο  από  την  διεύθυνση

προς άλλο τμήμα χωρίς καν να ενημερώσει, τον Διευθυντή. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι «η διοικητική δυσλειτουργία της  Δ.Τ.Υ. που αδυνατεί

να λειτουργήσει και να εκπληρώσει ακόμη και τις βασικές υποχρεώσεις της με

ευθύνη της Διοίκησης του Νοσοκομείου».

Ο  Σύλλογος  των  Εργαζομένων  καλεί  την  Διοίκηση  και  το  Υπουργείο  να

προχωρήσουν στην άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου πριν φτάσουν στο

σημείο οι δυσλειτουργίες αυτές να έχουν ανθρώπινα θύματα.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Γνωρίζει τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου των

Εργαζομένων για το Νοσοκομείο της Νίκαιας;

2. Ποια άμεσα μέτρα  προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπιση

των ελλείψεων προσωπικού  και  της  γενικότερης  υποστελέχωσης

του Νοσοκομείου; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη μονίμων προσλήψεων προσωπικού και αν ναι,

ποιων ειδικοτήτων και εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί  για να διασφαλιστεί  η απρόσκοπτη

λειτουργία του Κρατικού Νίκαιας;  

 Η ερωτώσα βουλευτής

         

            Φωτεινή Μπακαδήμα




