
 
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 
 

Θέμα: Καταγγελία Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου – ΚΥ Ιεράπετρας 

 
 

Σε σοβαρές καταγγελίες προβαίνει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων 

Νοσοκομείου – ΚΥ Ιεράπετρας, αναφορικά με απόφαση του αναπληρωτή διοικητή του 

Ιδρύματος. 

 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου προχώρησε 

στο άνοιγμα 2 κλινών ΜΑΦ χωρίς καμία πρότερη ενίσχυση του προσωπικού του 

ιδρύματος, γεγονός που επιφέρει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χορήγησης καλοκαιρινών 

αδειών στους εργαζόμενους. 

 
Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι) η συντριπτική πλειοψηφία των Προϊσταμένων – 

Υπευθύνων των νοσηλευτικών τμημάτων, φαίνεται να έχει ισχυρές ανησυχίες στο κατά 

πόσο είναι εφικτό να δοθούν οι άδειες του προσωπικού, καθότι η αποδυνάμωση των 

κλινικών τους, έχει ως αποτέλεσμα να καλύπτεται με δυσκολία το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

και να είναι αδύνατη η χορήγησης καλοκαιρινής αδείας. 

 
Παράλληλα η ενεργοποίηση των κλινών ΜΑΦ, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

βήμα ανάπτυξης του Νοσοκομείου, αν είχε προηγηθεί ενίσχυση του στελεχιακού 

δυναμικού, τώρα επιφέρει δυνητικά πολλαπλά προβλήματα, με κύριο και μείζον την 

απαραίτητη ιατρο-νοσηλευτική στελέχωση, που τώρα έγινε κατ’ εντολή του αναπληρωτή 

από το υφιστάμενο ήδη ελλιπές προσωπικό, αποδυναμώνοντας τα τμήματα ακόμα 

περισσότερο. 

 
Κατόπιν των παραπάνω, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

6134
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29/6/2022



Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 
 

1. Είναι ενήμερος για τα όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα και να 

στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό το ίδρυμα; 

3. Αν δεν προβεί το Υπουργείο Υγείας σε ενίσχυση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας 

με νέο προσωπικό πως θα δοθούν οι καλοκαιρινές άδειες; 

4. Γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό έχει υπόλοιπο αδειών τριών και τεσσάρων 

χρόνων; 

5. Γιατί το χειρουργείο δουλεύει με κάτω του ήμισυ νοσηλευτικό προσωπικό και για 

την 24ωρη κάλυψή του λειτουργεί με on call εφημερίες μετά το πέρας της 

βάρδιας; 

6. Με ποιο γνώμονα άγεται και φέρεται το προσωπικό σε διαφορετικά πόστα και 

αλλότρια καθήκοντα; 

 
Οι ερωτώντες βουλευτές 

 
 
     ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ 
 
      
 

ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
 




