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Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Προβληματικές διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στα νοσοκομεία»
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας τους πρώτου κύματος της πανδημίας,
παρατηρούμε μεγάλη ανάγκη από τους διορισμένους διοικητές των νοσοκομείων να
δώσουν τα κομματικά τους διαπιστευτήρια προβαίνοντας σε ενέργειες που δεν προάγουν
την αξιοκρατία και καταστρατηγούν την εργασιακή ειρήνη.
Οι διοικητές των νοσοκομείων προχώρησαν σε καθαιρέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων,
τομέων και τμημάτων των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί
μάχονταν στην πρώτη γραμμή της εν εξελίξει πανδημίας, οι διοικητές λειτούργησαν με όρους
μικροκομματικούς και όχι προάγοντας το δημόσιο συμφέρον, κάνοντας αλλαγές στο σύνολο
σχεδόν των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτών.
Συγκεκριμένα, για τα Γενικά Νοσοκομεία Κιλκίς και Ημαθίας η διαδικασία που ακολούθησαν
οι δύο διοικητές για τις μετακινήσεις/καθαιρέσεις είναι άγνωστη. Καταστρατηγήθηκαν οι
διαπιστωτικές πράξεις της βαθμολογικής κατάστασης και των χρόνων υπηρεσίας των
υπαλλήλων καθώς και τα τυπικά προσόντα αυτών όπως τα πτυχία, μεταπτυχιακά και η
εμπειρία σε διοικητικές θέσεις. Το ίδιο συνέβη και στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, με
την προϊσταμένη της νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Επειδή υπάρχει πλήρης απαξίωση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και των διατάξεων
επιλογής στελεχών για θέσεις ευθύνης.
Επειδή το Υπουργείο οφείλει να προάγει την αξιοκρατία.

Επειδή κατά την διάρκεια της πανδημίας τέτοιες αλλαγές και τέτοιες συμπεριφορές από τις
διοικήσεις το μόνο που επιτυγχάνουν είναι η προβληματική λειτουργία των δημοσίων δομών
υγείας.
Επειδή η εργασιακή αλληλεγγύη και η συνεργασία των εργαζόμενων ήταν τα κύρια
συστατικά της επιτυχίας του ΕΣΥ στο πρώτο κύμα της πανδημίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποια είναι η διαδικασία που ακολούθησαν οι διοικητές στην επιλογή των
προϊσταμένων καθώς και βάσει ποιών κριτηρίων έγινε αυτή η επιλογή;
2. Προτίθεται

τo

Υπουργείο

μετακινήσεων/καθαιρέσεων
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που

να

προχωρήσει

πραγματοποίησαν

στον
οι

έλεγχο

των

διοικητές
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νοσοκομείων στις νοσηλευτικές υπηρεσίες;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις κρίσεις επιλογής προϊσταμένων στις
οργανικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας.
Παρακαλούμε να κατατεθούν:
1. Οι εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών των Γενικών Νοσοκομείων Κιλκίς και Ημαθίας για τις παραπάνω
μετακινήσεις/καθαιρέσεις.
2. Οι εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών των Γενικών Νοσοκομείων Κιλκίς και Ημαθίας, των αντίστοιχων
τομεαρχών και των προϊσταμένων των τμημάτων από τις οποίες προκύπτει η
ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, την οποία επικαλούνται οι
δύο διοικητές στις αποφάσεις τους.

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Γιαννούλης Χρήστος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

