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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4222/9-3-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη
Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου και Ιάσονα Φωτήλα, με θέμα σχετικά με τη
λειτουργία του Γ.Ν. Ληξουρίου, 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
υπουργική απόφαση, για προκήρυξη εκατόν είκοσι εννιά (129) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανά
Υγειονομική Περιφέρεια.
Επιπρόσθετα, στο Γ.Ν. Ληξουρίου πάντοτε λειτουργούσε μόνο Παθολογική Κλινική. Ο
μετακινημένος ιατρός Χειρουργικής ανήκει οργανικά στο Κ.Υ. Κεφαλληνίας, επισκέπτεται το
Γ.Ν. Ληξουρίου δύο (2) φορές την εβδομάδα και εξετάζει μεγάλο αριθμό ασθενών στα
εξωτερικά Ιατρεία.
Τα εργαστήρια λειτουργούν σε καθημερινή βάση και εξυπηρετούν τους πολίτες της
περιοχής. Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από δώδεκα (12) υπαλλήλους εκ των οποίων
δύο (2) είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς και τρεις (3) απουσιάζουν με θεσμοθετημένες
άδειες.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: Σύνολο σελίδων: 2

2
Το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου αποτελείται από έξι (6) υπαλλήλους εκ των
οποίων ένας (1) είναι αποσπασμένος στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δύο (2) υπάλληλοι είναι μετακινημένοι
σε άλλους φορείς και ένας (1) υπάλληλος απουσιάζει με γονική άδεια.
Στο Νοσοκομείο Ληξουρίου ανήκει ένας (1) Τραπεζοκόμος ο οποίος έχει μετακινηθεί σε
άλλο φορέα.
Τέλος, η Δωρεά από την Περιφέρεια Αττικής για τη Στατική Ενίσχυση του Νοσοκομείου
ύψους 1.860.000,00€ της οποίας επιβλέπων φορέας υλοποίησης είναι η Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο δημοσίευσης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
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