
 
Αθήνα, 24/03/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον  

Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Από τα χειροκροτήματα σε συγκρούσεις και εξώδικες 

διαμαρτυρίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» 

 Πρόσφατα, το φως της δημοσιότητας είδαν καταγγελίες των 

ειδικευομένων ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας οι οποίοι και 

κατηγορούν για καταχρηστική συμπεριφορά τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

Μάλιστα, για την υπεράσπιση της επιστημονικής υπόστασής τους και της 

προσωπικότητάς τους, εξαιτίας των κρουσμάτων αυταρχικών συμπεριφορών 

από πλευράς της Διοίκησης προέβησαν και στην επίδοση εξώδικης 

διαμαρτυρίας, ζητώντας, το αυτονόητο. Δηλαδή, να μην αντιμετωπίζονται – 

όπως αναγράφεται – ως “παιδιά για όλες τις δουλειές” και ως “υπάλληλοι 

γενικών καθηκόντων”.  

 Στην ίδια εξώδικη διαμαρτυρία, αναφέρεται ότι έχουν λάβει χώρα 

αυθαίρετες αποφάσεις για τη στελέχωση του εμβολιαστικού κέντρου του 

Νοσοκομείου, μόνο με ειδικευόμενους ιατρούς χωρίς να υπάρχει την ίδια ώρα 

η απαραίτητη παρουσία ειδικευμένου (ιατρού) στη σχετική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, αποστερείται το δικαίωμα τους στην 

προβλεπόμενη εκπαίδευση – ειδίκευση, ενώ αυτό επηρεάζει αρνητικά άλλων 

τμημάτων και κλινικών, ενισχύοντας τη μονοθεματικότητα του χαρακτήρα του 

νοσηλευτικού ιδρύματος, παρά μόνον ως ίδρυμα κορονοϊού.  

Επιπροσθέτως, καταγγέλλεται η εκ μέρους της Διοίκησης, αυθαίρετη 

λήψη απόφασης περί μετακινήσεως ιατρικού προσωπικού σε διαφορετικό 

τμήμα από εκείνο της ειδικότητας ενός εκάστου, κατά παρέκκλιση των όσων 

ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, ενώ 

επισημαίνεται η άρνηση της 5ης Υ.ΠΕ., για στελέχωση του εμβολιαστικού 

κέντρου του εν λόγω νοσοκομείου με ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, παρά το 

γεγονός ότι πολλοί ιατροί αυτής της ειδικότητας έχουν αιτηθεί τη μετακίνηση 

τους σε αυτό. Μάλιστα, τονίζεται ότι, τα αιτήματα αυτά έχουν απορριφθεί. 



Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τα εκ μέρους των ειδικευομένων ιατρών 

εξωδίκως δηλούμενα, γίνεται λόγος και για στρατιωτικού χαρακτήρα άσκηση 

διοίκησης, συνοδεία υποτιμητικών εκφράσεων και εκφοβισμών περί 

διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και λήψης άλλων πειθαρχικών 

μέτρων.  

 Επειδή, τα παραπάνω συνιστούν φαινόμενα, που επιβάλλουν την εκ 

μέρους του Υπουργείου Υγείας άμεση παρέμβαση.  

 Επειδή, δε γίνεται το ιατρικό προσωπικό που έχει με αυταπάρνηση, 

“βάλει πλάτη” στον αγώνα κατά της πανδημίας, να διώκεται από τα όργανα 

Διοίκησης.  

Επειδή, το Υπουργείο Υγείας και τα υφιστάμενα όργανα διοίκησης 

αυτού, οφείλουν να μεριμνούν για την ελαχιστοποίηση των αντιπαραθέσεων, 

την αποφυγή συμπεριφορών που συνιστούν υποβάθμιση της επιστημονικής 

υπόστασης και της προσωπικότητας του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων  

Επειδή, με βάση τα ως άνω καταγγελλόμενα, η 5η Υ.ΠΕ. αρνείται να 

εγκρίνει τα αιτήματα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι επιθυμούν να 

στελεχώσουν το τμήμα εμβολιασμού του Γ.Ν. Λαμίας.    

Επειδή, η υφιστάμενη κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει ορισμένους 

ιατρούς στην υποβολή της παραίτησης τους.  

Επειδή, αυτή τη στιγμή η πίεση εξαιτίας του φόρτου εργασίας που 

υφίσταται το προσωπικό του Γ.Ν. Λαμίας είναι τεράστια και είναι πιο αναγκαία 

από ποτέ η προάσπιση της ψυχοσωματικής υγείας του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Με ποιο τρόπο προτίθεται να παρέμβει ώστε να εξομαλυνθεί, η 

προδήλως τεταμένη επικρατούσα κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα άσκησης καταχρηστικής 

διοίκησης κατά των ειδικευομένων ιατρών, η οποία και τους οδήγησε 



μέχρι και στην αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση 

αυτού; 

2. Δεδομένου ότι εκ μέρους των ειδικευομένων ιατρών, ζητείται η ύπαρξη 

ικανού αριθμού ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, υφίσταται, αυτή την 

περίοδο, δυνατότητα υπάρξεως ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου στο Γ.Ν. 

Λαμίας, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε ταυτόχρονη ουσιαστική 

αποδυνάμωση δομής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή 

της Φθιώτιδας; 

3. Αν το παραπάνω (η άμεση ύπαρξη ικανού αριθμού ιατρών υπηρεσίας 

υπαίθρου) δεν είναι εφικτό, με ποιον τρόπο σκοπεύει να στελεχώσει το 

εν λόγω τμήμα του Γ.Ν. Λαμίας το αρμόδιο Υπουργείο, με ιατρικό 

προσωπικό, ώστε να υπάρχει πάντοτε η παρουσία και η επίβλεψη 

ειδικευμένου ιατρού, όπως ζητείται;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


