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Κέρκυρα, 11/10/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με τις απύθμενες ανακρίβειες οι οποίες, “ενορχηστρωμένα”, είδαν το φως της
δημοσιότητας, εσχάτως, αναφορικά με τις πρόσφατες παραιτήσεις ιατρών στο Γ.Ν.Κ.,
διευκρινίζονται τα κάτωθι:


Αναρίθμητα είναι τα αιτήματα από την παρούσα Διοίκηση του Γ.Ν.Κ., προς την αρμόδια
Υ.Πε., για την πρόσληψη μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Παρατίθενται οι Α.Π.
των σχετικών εγγράφων του Γ.Ν.Κ. (που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως) και τα φυσικά
έγγραφα είναι στην διάθεση όποιου τα αιτηθεί, νομίμως.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ: 101-26/02/2020, 114-03/03/2020, 145-13/03/2020,
5643/1 -18/03/2020, 203-26/03/2020, 235-03/04/2020, 282-14/04/2020, 440-27/05/2020,
468-03/06/2020, 15101-16/07/2020, 654-28/07/2020, 16486-03/08/2020, 709-19/08/2020,
799-22/09/2020, 927-06/11/2020, 957-18/11/2020,3527-24/02/2021,
395-24/05/2021,
10655/2-17/06/2021, 13979-30/07/2021, 17463/14-09-2021, 18977/05-10-2021, 23797/0912-2021, 22182/16-12-2021, 261/09-02-2022, 9466/06-05-2022, 13783/23-06-2022, 503/1409-2022, 564/10/10/2022.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 4181-27/2/2020, 235-3/4/2020, 27113/4/2020, 468-3/6/2020, 960-19/11/2020, 173-9/3/2021, 338-5/5/2021, 395-24/5/2021, 79810/11/2021, 893-21/12/2021.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 21227/3/2020, 235-3/4/2020, 890-22/10/2020, 798-10/11/2021, 24152-14/12/2021, 89321/12/2021, 17452/Α-16/08/2022, 489-7/9/2022, 470/1-4/6/2020, 468-3/6/2020.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 212-27/3/2020, 2353/4/2020, 890-22/10/2020, 798-10/11/2021, 24152-14/12/2021, 893-21/12/2021, 17452/Α16/08/2022, 489-7/9/2022, 470/1-4/6/2020, 468-3/6/2020.



Η ευρεθείσα λύση των μετακινήσεων ιατρών, από όμορα Νοσοκομεία, είναι μεν
απαραίτητη και καλοδεχούμενη, πλην όμως, δεν επιλύει, μακροπρόθεσμα, το πρόβλημα
των κενών. Είναι καθαρά “πυροσβεστική” κίνηση. Εξάλλου, το Νοσοκομείο της
Κέρκυρας, σε αντίστοιχες περιστάσεις, συνέδραμε άλλα Νοσοκομεία, όπως αυτό της
Λευκάδας, Κεφαλλονιάς και Βέροιας.



Η παρούσα Διοίκηση θα επιδιώξει την “δια ζώσης” αναλυτική αναφορά όλων των
τεκταινόμενων στον πολύπαθο χώρο της Δημόσιας Υγείας του Νησιού, σε κεντρικό

επίπεδο (Υ.Υ.). Δεν θα είναι η πρώτη φορά και, προφανώς, δεν αφορούν μόνον την δική
της θητεία. Ενδεικτικά, αναφέρεται η συνένωση των δύο (2) Παθολογικών Κλινικών του
Γ.Ν.Κ., σε μία (1) και η ανάπτυξη Αυτοτελούς Τμήματος Τ.Ε.Π. και μάλιστα και
Παθολογικού και Χειρουργικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απαιτούμενο προσωπικό,
χωρίς την απαραίτητη κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων κ.λ.π.


Είναι καθαρά υποκριτικές και/ή υστερόβουλες οι φωνές υστερίας, που προκαλούν
φόβο/ανησυχία, στους πολίτες του Νησιού. Το Νοσοκομείο μας διαθέτει υψηλά
καταρτισμένο Ιατρικό, Νοσηλευτικό, λοιπό Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό, το
οποίο με κάθε Διοίκηση και πέρα και πάνω από όποια μικροκομματική σκοπιμότητα, με
υπερβάλλοντα ζήλο, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σε όλους
όσους τις χρειάζονται. Περίτρανη απόδειξη για αυτό είναι η άψογη και απόλυτα
επιτυχημένη διαχείριση μιας πρωτοφανούς Υγειονομικής κρίσης (ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID19, ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ). Σε αυτό το προσωπικό, εκφράζουμε την
ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας και θα συνεχίζουμε να το στηρίζουμε και να το ενισχύουμε.
Η Διοίκηση του Γ. Ν. Κέρκυρας

