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ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ           

                                                

 

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Η ΑΝ.Ο.Υ.ΣΥ.ΚΕ. (Ανώνυμη Ομάδα Υγείας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Κέρκυρας) 

δωρίζει ένα φλουρί Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, σε όποιον τους γνωρίζει. 

  Επιδιώκει δε, πίσω από τον μανδύα της “ανωνυμίας” της, να μειώσει 

το έργο του Νοσοκομείου και μάλιστα, εν μέσω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 

 Και μάλιστα, εν κρυπτώ, ανυπόγραφα και χωρίς να αναλαμβάνουν την 

ευθύνη των ψευδών τους. 

 Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούν να μειώσουν τον 

επαγγελματισμό και την άρτια αντιμετώπιση όλων των περιστατικών, σε 

ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, που πραγματοποιείται από το σύνολο του 

προσωπικού του Νοσοκομείου μας. 

 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αντιδρά, άμεσα και βρίσκει λύσεις, σε 

προβλήματα που προκύπτουν. 

 Στο Νοσοκομείο, από τον Ιανουάριο του 2020 έχουν προσληφθεί, 

μέχρι σήμερα, εκατόν είκοσι οκτώ (128) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: 

Ιατροί, Βιολόγοι, Νοσηλευτές-τριες, Χειριστές Ακτινολογικών Μηχανημάτων, 

Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό. 

 Ειδικότερα: 

 A. Την μετακίνηση του επικουρικού ιατρού Πνευμονολόγου-

Φυματιολόγου του Νοσοκομείου μας, ο οποίος διορίσθηκε με ειδικές 

Νομοθετικές Διατάξεις, για την αντιμετώπιση της Πανδημίας, για  

συνδρομή του, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου 



μόνο ως κίνηση αλληλεγγύης μπορεί να το δει, μετά και την εθελοντική 

προσφορά των Νοσηλευτών, Νοσηλευτριών, από όλη την Ελλάδα, προς τα 

Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Από το Νοσοκομείο μας,  τρεις (3) νέοι 

Νοσηλευτές πήγαν, εθελοντικά και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο 

Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου τους 

επικρότησε, για αυτή την προσφορά τους. 

 Σημειωτέον ότι, ο ιατρός, από την Κυριακή 27-12-2020, έχει 

επιστρέψει, στην θέση του, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Η απουσία 

του, από το Νοσοκομείο μας, διήρκησε ελάχιστες ημέρες και είναι 

πραγματικά άξιο απορίας, τι κρύβεται πίσω από ένα τόσο εκκωφαντικό 

θόρυβο, για μία τόσο ασήμαντη αφορμή. 

 Β. Η απόσπαση της Παθολόγου - Ιατρού, έγινε με τις διατάξεις του Ν.  

4.368/2016, άρθρο 64, μετά από δικό της αίτημα και χωρίς την 

σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου μας, διότι, δυστυχώς δεν ήταν 

προαπαιτούμενο. Οι κύριοι της ΑΝ.Ο.Υ.ΣΥ.ΚΕ., ας διάβαζαν, καλύτερα, το 

άρθρο του ψηφισθέντος Νόμου του Υπουργού τους και της Κυβέρνησής 

τους. Διότι, αυτή η Απόφαση, τουλάχιστον, είχε την υπογραφή τους. 

 Παρόλα αυτά, η Διοίκηση, άμεσα, απέστειλε, στο Υπουργείο Υγείας το 

με αριθμ. Εξαιρετικά Επείγον 1029/17-12-2020 έγγραφό της και αιτούταν 

την ανάκληση της απόσπασης της Ιατρού Παθολόγου του Νοσοκομείου, 

αξιολογώντας και εκτιμώντας το απαραίτητο της παρουσίας της, για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, αλλά και τις εξαίρετες 

επιστημονικές ικανότητες της ιατρού. 

 Άμεσα, το Υπουργείο Υγείας, μετά από έγγραφο του Υπουργού και 

Υφυπουργού Υγείας, με την με αριθμ. Γ4α/ΓΠ82772/22-12-2020  

Απόφασή του, ανακάλεσε την απόσπαση και η ιατρός θα συνεχίσει να 

προσφέρει, αδιαλείπτως, τις πολύτιμες υπηρεσίες της στο Νοσοκομείο μας. 

 Εν κατακλείδι, ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥΣ «ΜΕΣΣΙΕΣ» ΤΟΥ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ και τους δηλώνουμε, για άλλη 

μια φορά πως, η παρούσα Διοίκηση του Νοσοκομείου μας, θα συνεχίσει να 

καταβάλλει άοκνες προσπάθειες, για την καθημερινή βελτίωση των 

Υπηρεσιών Υγείας, στους συντοπίτες μας και δεν πτοείται από αήθεις και 

“ανώνυμες” καιροσκοπικές επιθέσεις. 

 

                                  Η Διοίκηση του Γ. Ν. Κέρκυρας 
 


