
 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. 

Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: «Υπολειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας εξαιτίας έλλειψης του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού» 

 Η συνεχιζόμενη πανδημική κρίση, οι δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται 

από αυτή, καθώς και η μεγάλη επιβάρυνση που έχει δεχθεί το ανθρώπινο δυναμικό που 

στελεχώνει το Εθνικός Σύστημα Υγείας και ως εκ τούτου το Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψή του από πλευράς της Κυβέρνησης, έχει 

επιδεινώσει δραματικά τη λειτουργία νευραλγικών τμημάτων του, υποβαθμίζοντας την 

ποιότητα των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών. Ένα εξ αυτών των τμημάτων 

είναι και το Ακτινολογικό Τμήμα. Σύμφωνα με την αριθ. Α3α/οικ. 110515/14 (Β’ 

3444/22-12-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπονται δεκατρείς 

(13) θέσεις κλάδου ΤΕ, ειδικότητας Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και είκοσι (20) θέσεις 

κλάδου ΔΕ, ειδικότητας χειριστών Ιατρικών Συσκευών, με πληρωμένες τις οκτώ (8) εξ 

αυτών (με 5 άτομα, κλάδου ΤΕ, ειδικότητας Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και 3 άτομα 

κλάδου ΔΕ ειδικότητας χειριστών Ιατρικών Συσκευών), ενώ επικουρεί μικρός αριθμός 

εργαζομένων στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

Με βάση διαλαμβανόμενα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων 

εργαζομένων των ως άνω αναφερομένων κλάδων και ειδικοτήτων, όλων των σχέσεων 

εργασίας, υπολογίζεται στους εννέα (9) συνολικά, εξαιτίας διαφόρων αιτιών που 

οδήγησαν στην αποδυνάμωση του Τμήματος, ενώ σε αυτή συνέβαλαν και οι 

προηγούμενες – λόγω παραίτησης και συνταξιοδοτήσεων – αποχωρήσεις προσωπικού 

κατά την περίοδο 2020 – 2021, για τις οποίες και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία 

ενέργεια με σκοπό την αναπλήρωσή τους. Τα παραπάνω δεδομένα, έχουν οδηγήσει de 

facto στην υπολειτουργία του εν λόγω τμήματος και το γεγονός αυτό έχει διογκώσει 

τον ήδη αυξημένο αριθμό των οφειλόμενων αδειών και «ρεπό» προς τους 

εργαζόμενους, το οποίο έχει ως συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνσή τους, μετά από 

μία χρονική περίοδο δύο ετών μεγάλης δοκιμασίας και κόπωσης. 



Επειδή, έως σήμερα δεν έχει λάβει χώρα ουσιαστική ενίσχυση του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας, του Ακτινολογικού Τμήματος περιλαμβανομένου, με τον 

αναγκαίο αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού. 

Επειδή, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, δεν έχει πραγματοποιηθεί ουδεμία 

διοικητική ενέργεια προς την κατεύθυνση της ορθής κατανομής προσωπικού, σε 

επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας 

του εν λόγω Τμήματος. 

Επειδή, οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι ήδη βαρύνονται με μεγάλη κόπωση, 

“burn-out”, συνεπεία των αυξημένων απαιτήσεων της πανδημικής κρίσης αλλά και 

εξαιτίας της μη εκ μέρους τους δυνατότητας χρήσης των οφειλόμενων αδειών και 

«ρεπό». 

Επειδή, η έλλειψη του αναγκαίου αριθμού εργαζομένων των ως άνω 

αναφερομένων κλάδων και ειδικοτήτων έχει ως συνέπεια την περιορισμένη χρήση 

συγκεκριμένου εξοπλισμού,  την υπολειτουργία του τμήματος και ως εκ τούτου την 

υποβάθμιση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την ώρα 

που είναι γνωστό ότι, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας υποδέχεται μεγάλο όγκο 

περιστατικών από όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 

Επειδή, υφίσταται η αναγκαιότητα αναπλήρωσης των παραιτηθέντων και των 

αποχωρήσαντων λόγω συνταξιοδότησης από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Υγείας προς το 

σκοπό της ενίσχυσης του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας με τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων των ως άνω 

αναφερομένων κλάδων και ειδικοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 

επαρκές επίπεδο παροχής υπηρεσιών; 

2) Υφίσταται, ενδιαφέρον από εργαζόμενους αντιστοίχων κλάδων και 

ειδικοτήτων όμορων πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων δομών υγείας για 

τη στελέχωση του εν λόγω Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κι 

αν ναι προτίθεται το Υπουργείο Υγείας, να το αξιοποιήσει προς το σκοπό 

της ενίσχυσης του και της ενδυνάμωσης της λειτουργίας του; 

3) Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργήσει για την αναπλήρωση των 

παραιτηθέντων και συνταξιοδοτηθέντων του εν λόγω Τμήματος 



τουλάχιστον με ανάλογο αριθμό εργαζομένων αντίστοιχων κλάδων, 

ειδικοτήτων και σχέσεως εργασίας; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


