
 
 

 
 

 

 

 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 
 

Θέμα: Υποστελέχωση Γ.Ν. Σισμανόγλειου 

 
 

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Γ.Ν Σισμανόγλειο με έγγραφη καταγγελία 

διαμαρτύρεται για το τεράστιο ζήτημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το 

Ίδρυμα. 

 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους: 

 
 

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο υποχρεώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες δύο φορές 

μέσα σε δυόμιση χρόνια να μετατραπεί σε νοσοκομείο μιας νόσου-κορονοϊού, 

στερώντας από εκατοντάδες ασθενείς άλλων νοσηροτήτων, δημόσιες υπηρεσίες 

υγείας. Τα νοσηλευτικά τμήματα, τα εργαστήρια, τα χειρουργεία ανοιγοκλείνουν,  

συρρικνώνονται και αποδυναμώνονται. 

 
Στο επίκεντρο όλων αυτών των αποφάσεων οι υγειονομικοί στο Σισμανόγλειο 

Νοσοκομείο υποχρεώνονται να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια σε επισφαλείς 

συνθήκες. Γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με εξοντωτικές βάρδιες  και 

εφημερίες πέραν των ανθρωπίνων δυνατοτήτων τους. Το Διοικητικό και 

παραϊατρικό προσωπικό επίσης βιώνει συνθήκες εργασιακής 

υπερεντατικοποίησης. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Η κυβέρνηση αντιμετώπισε στο Νοσοκομείο μας την πανδημία με: 

• ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

• ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΟΑΕΔ 

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

• ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• ΤΡΑΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Κατόπιν των παραπάνω, 

 
 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 
 

1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την επαρκή στελέχωση του 

Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να 

διασφαλιστεί πως οι ασθενείς θα λαμβάνουν τη βέλτιστη φροντίδα και οι 

εργαζόμενοι να μην αγγίζουν τα όρια της φυσικής, ψυχικής και σωματικής τους 

αντοχής; 

2. Ποια πρόβλεψη υπάρχει για την αντικατάσταση του προσωπικού που έχει ή 

πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν για να ενισχυθούν τα τμήματα που χρήζουν ενίσχυσης, 

όπως λχ το Ψυχιατρικό; 



Οι ερωτώντες βουλευτές 

 
 

 
Φωτεινή Μπακαδήμα 

 
 
      
 
 
 

Κλέων Γρηγοριάδης 




