
 
Αθήνα, 3 Μαΐου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας Α. Πλεύρη. 

Θέμα: Τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο Γ.Ν. Κέρκυρας 

Κύριε Υπουργέ, 

Σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, υγειονομικά, στιγμή, όπου η παγκόσμια υγειονομική 

κρίση έχει στοιχίσει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως και η αξία των δημόσιων 

συστημάτων υγείας, όπως και η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους ανεξαιρέτως 

αποδεικνύεται σωτήρια, στο Γ. Ν. Κέρκυρας είναι αδύνατον πλέον να καταρτιστεί το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Μαιευτικής κλινικής. 

Η στελέχωση στις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου είναι γενικά 

ελλιπέστατη. Στη Μαιευτική κλινική συγκεκριμένα, ενώ οι οργανικές θέσεις των 

μαιών/ μαιευτών είναι δώδεκα (12), ο πραγματικός αριθμός των υπηρετούντων 

είναι μόνο τρεις (3),  με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα να μην είναι δυνατόν να 

καταρτιστεί με ασφάλεια. Το πρόβλημα δε είναι χρόνιο, καθώς από τον 

προηγούμενο Οκτώβριο που παραιτήθηκε μια επικουρική Μαία μέχρι σήμερα δεν 

έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από την διοίκηση για την αντικατάστασή της, 

ενώ κάποιες από τις βάρδιες καλύπτονται από μία Μαία που έχει μετακινηθεί από 

το Κ.Υ. Αγίου Μάρκου χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί λύση στο πρόβλημα της 

υποστελέχωσης.   

Για να καλυφθούν οι βάρδιες με το εναπομείναν προσωπικό, είναι αναπόφευκτη η 

συστηματική παραβίαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και η παραβίαση του 

ανώτατου επιτρεπόμενου ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης του 

προσωπικού. Γεγονός που αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερο και κρίσιμο πρόβλημα που 

υπονομεύει την λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς οι τρεις (3) Μαίες που 

παραμένουν, αναγκάζονται να εργάζονται νυχθημερόν χωρίς ρεπό ή άδεια. Υπό 

αυτές τις συνθήκες το προσωπικό της συγκεκριμένης κλινικής είναι  αναμενόμενο 
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να περιέλθει σε καταστάσεις ακραίας σωματικής, ψυχολογικής και πνευματικής 

κόπωσης και να βρίσκεται αντιμέτωπο με τις ανθρώπινες αντοχές του σε 

καθημερινή βάση. Πέραν της παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας και της 

στέρησης των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που συντελείται από το 

ίδιο το κράτος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μεγάλο πλήγμα δέχεται και  η 

ποιότητα και η ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών στο χώρο της δημόσιας υγείας, 

θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. 

Δεδομένων τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Είναι στη γνώση σας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γ.Ν. Κέρκυρας 

όσον αφορά την υποστελέχωση της Μαιευτικής κλινικής; 

2. Σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες και επείγουσες διαδικασίες 

αναπλήρωσης και αντικατάστασης όλων των θέσεων της κλινικής στον 

κλάδο των μαιών/ μαιευτών; 

3. Σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες προσλήψεις ώστε να καλυφθούν 

άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις όπου χρειάζεται ώστε να 

εξασφαλίζονται η δημόσια υγεία και τα δικαιώματα των υγειονομικών 

εργαζόμενων;  

    Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 




