
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

ΘΕΜΑ: Τραγική η υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας και 

αδίστακτη η κυβερνητική στοχοποίηση των ηρώων γιατρών και 

νοσηλευτών που μάχονται τον COVID-19 

 

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη, καταθέτει 

Κοινοβουλευτική Αναφορά την με αρ. πρωτ. 8117/18-02-2021 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας "Άγιος 

Παντελεήμων", με την οποίαν καταγγέλλουν την αβάσταχτη πίεση που δέχεται 

το νοσοκομείο, με δεδομένη την τραγική υποστελέχωση. 

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη, δηλώνει πως η 

επιπρόσθετη στοχοποίηση του υγειονομικού προσωπικού εν μέσω 

πανδημίας από την κυβέρνηση είναι αδίστακτη και μη ανεκτή, και 

προωθεί  την επιστολή της Γενικής Συνέλευσης Γιατρών του Γενικού 

Νοσοκομείου Νίκαιας "Άγιος Παντελεήμων" με τα αιτήματά τους που 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο στη δημόσια υγεία και το δημόσιο 

συμφέρον: 

• να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις στο νοσοκομείο με μόνιμο 

προσωπικό, 

• να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί, συμβασιούχοι με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, 

• να σταματήσουν εδώ και τώρα οι απαράδεκτες αποφάσεις της Διοίκησης 

της 2ης Υ.Π.Ε. για αναγκαστικές μετακινήσεις, όπως των γιατρών από τη 



ΜΕΘ και τη ΜΕΝΝ, 

• να σταματήσει τώρα η Διοίκηση τη μετάθεση ευθυνών τους στους 

γιατρούς και το λοιπό προσωπικό, αποποιούμενη τις δικές της, 

• τέλος, ενόψει της σημερινής εφημερίας (19/2) απαιτείται από τη Διοίκηση 

να καταρτίσει, να υπογράψει και να κοινοποιήσει συγκεκριμένο σχέδιο 

διαχείρισης της εφημέρευσης των κλινικών και τμημάτων, της νοσηλείας 

των ασθενών COVID και μη. 

Οι γιατροί προειδοποιούν πως δεν θα επιτρέψουν ξανά φαινόμενα, όπου 

στελέχη της Κυβέρνησης αντί να απολογούνται για την κατάσταση στις 

πτέρυγες νοσηλείας, στις ΜΕΘ και στα ΤΕΠ, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας, στοχοποιούν τους νοσοκομειακούς γιατρούς για να αποσείσουν τις 

δικές τους κυβερνητικές ευθύνες. 

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας 

ενημερώσετε σχετικά. 

                                                                                        

Αθήνα, 19/02/2021 

Η καταθέτουσα Βουλευτής 

Κασιμάτη Νίνα  

 
 

 

 


