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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

  Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 7134/27-6-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου, Ιάσονα Φωτήλα και Χαράλαμπο Αθανασίου, 

με θέμα: «Υπό διάλυση το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 Οι θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του 

νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. εάν πρόκειται για θέσεις των μονάδων υγείας 

που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 35 του ν. 4368/2016.   

             Η έγκριση για προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού γίνεται αφού ληφθούν 

υπόψη τα αιτήματα για την κάλυψη των κενών των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Μονάδων 

Π.Φ.Υ. 

            Από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π. έχει εγκριθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη επτακοσίων 

εξήντα οκτώ (768) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και 

Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια. 

             Επίσης, έχει εγκριθεί και η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 απόφαση του 

Υπουργείου Υγείας, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./30595/23-4-2018 

απόφαση, για προκήρυξη εκατόν είκοσι εννέα (129) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου 

Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανά Υγειονομική 

Περιφέρεια. 

            Όσον αφορά στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου σας ενημερώνουμε ότι, τέσσερις (4) ιατροί έχουν 

ζητήσει μετάθεση σε άλλες πόλεις. Κάνουν χρήση του νόμου 4461/28-3-17 άρθρο 29, σύμφωνα 

με το οποίο ιατροί άγονων περιοχών δικαιούνται μετάθεσης μετά την συμπλήρωση 5ετίας. 

Προφανώς ζητούν μετάθεση στα νοσοκομεία των περιοχών αυτών γιατί κατάγονται από αυτές 

και εκεί βρίσκονται οι οικογένειές τους. 

            Πρόσθετα αναφέρουμε ότι:  

Α) Την 5ετία 2011 – 2015 δεν έγινε καμία προκήρυξη θέσης ενώ έγιναν έξι (6) προσλήψεις από 

προκηρύξεις πριν το 2010. 

Β) Τα 2,5 τελευταία χρόνια (2016 έως Μάϊο 2018) έγιναν δεκατέσσερις (14) προκηρύξεις 

θέσεων και πέντε (5) προσλήψεις, ενώ εκκρεμούν και θα γίνουν τους επόμενους μήνες οκτώ 

(8) ακόμη προσλήψεις  μονίμων ειδικευμένων ιατρών. 
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             Επιπρόσθετα, καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στον αριθμό των κλινικών. Εκτός από 

την αποκατάσταση της νομιμότητας με την επαναφορά της τήρησης του Οργανισμού (Υ4α/ΟΙΚ 

39170/11-4-2012). Συγκεκριμένα, οι προηγούμενες διοικήσεις (που η τότε κυβέρνηση είχε 

διορίσει) μετονόμασαν παράνομα τις ειδικότητες σε τμήματα, διορίζοντας Διευθυντές Τμημάτων 

σε ανύπαρκτα Τμήματα. 

             Ακόμη, στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου υπηρετούσαν τρεις (3) καρδιολόγοι εκ των οποίων ένας 

(1) επέλεξε να ασκήσει ιδιωτικό έργο, με αποτέλεσμα να υπηρετούν δύο (2) καρδιολόγοι 

καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου. 

             Επίσης, στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου υπηρετούσαν δύο (2) γυναικολόγοι, όμως η δεύτερη 

γυναικολόγος μετατέθηκε. Η θέση έχει προκηρυχθεί, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ξεκινήσει 

και η θέση θα καλυφθεί τους επόμενους 2 με 3 μήνες.  

            Έχει προκηρυχθεί η κενή θέση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων 

μονίμων ιατρών επτά (7) ακόμη ειδικοτήτων, συγκεκριμένα: δύο (2) θέσεις Γενικής 

Χειρουργικής, μία (1) θέση Ορθοπεδικού, μία (1) θέση Παθολόγου, δύο (2) θέσεις 

Μικροβιολόγου και μία (1) θέση Γαστρεντερολόγου. Κατά το χρονικό διάστημα 2016 – 2018 

προσλήφθηκαν πέντε (5) μόνιμοι γιατροί (1 Παθολόγος, 2 Αναισθησιολόγοι, 1 Γενικής Ιατρικής, 

1 Νεφρολόγος). 

         Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, για να αποκτηθεί ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 

πρέπει να ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου και να διαμορφωθεί σαν αίτημα από 

την Διοίκηση. Κανένα επιστημονικό όργανο του νοσοκομείου ούτε με την παρούσα διοίκηση ούτε 

με τις προηγούμενες δεν έχει ποτέ εισηγηθεί τον εξοπλισμό του νοσοκομείου με Μαγνητικό 

Τομογράφο.               

            Όσον αφορά στην ειδικότητα της Οφθαλμολογικής η νυν Διοίκηση έχει προβεί στα 

ακόλουθα μέτρα: 

Α) Μονιμοποίησε την λειτουργία του Οφθαλμολογικού χειρουργείου η οποία βρισκόταν σε 

κατάσταση προσωρινότητας από τις δύο προηγούμενες Διοικήσεις. 

Β) Ενίσχυσε την Οφθαλμολογική ειδικότητα με πρόσληψη καθ’ υπέρβαση επικουρικού 

Οφθαλμίατρου, ανεβάζοντας τον αριθμό των υπηρετούντων Οφθαλμίατρων σε τρεις (3), αν και 

ο Οργανισμός προβλέπει δύο (2) θέσεις. 

Γ) Επανένταξε το μηχάνημα Οπτικών πεδίων – Περίμετρο στο ΕΣΣΠΑ 2014-2020 με φορέα 

υλοποίησης την 2η Υ.ΠΕ. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών (Διακήρυξη 

ΔΘΝ2/2018).  

            Ακόμη, από το 2002, έτος εγκατάστασης του νοσοκομείου στο νέο κτίριο, δεν τέθηκε 

ποτέ αίτημα λειτουργίας της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) από κανένα επιστημονικό 

όργανο του νοσοκομείου και καμία Διοίκηση. 

        Η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου δεν 

σχεδιάστηκε ποτέ. Ούτε στα σχέδια του νοσοκομείου υπάρχει τέτοια πρόβλεψη ούτε  

προβλέπεται στον Οργανισμό Λειτουργίας του νοσοκομείου. 

           Τέλος, το νοσοκομείο Λήμνου το 2015 βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης. Σήμερα, ακόμη 

και με τις υπάρχουσες ελλείψεις ιατρών, έχει την δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες που 

προβλέπονται από τον Οργανισμό του. Με τις οκτώ (8) προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν 

τους επόμενους μήνες, θα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ελλείψεων σε ειδικευμένο 

ιατρικό προσωπικό και θα παρέχει με άνεση και συνέπεια όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές 

υπηρεσίες.      



 3 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου, Ι. Φωτήλα, Χ. Αθανασίου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. Υπουργού  

2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

           Π. ΠΟΛΑΚΗΣ 
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