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ΘΕΜΑ:  Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης διορισµών στο Νοσοκοµείο 

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 

 

  Με αφορµή την επανειληµµένη προσφυγή σε εµάς δεκάδων µελών µας που µας 

αναφέρουν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση δεκάδων διορισµών 

νοσηλευτικού προσωπικού-  οι οποίοι σύµφωνα µε άλλους υπαλλήλους σας βρίσκονται 

στο στάδιο του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών, και σύµφωνα µε άλλους «έχει 

σταλεί εδώ και µήνες στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση» ή «εκκρεµεί η έγκριση των 

πιστώσεων» -  ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, µε σεβασµό στην αγωνία των µελών 

µας που έχουν προβεί σε έξοδα, έχουν µείνει άνεργοι προκειµένου να αναλάβουν 

υπηρεσία και αντιµετωπίζουν ακόµη και τον κίνδυνο παρόδου της προθεσµίας 

ολοκλήρωσης των προσλήψεων, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

   Παρά το γεγονός ότι είναι µεγάλες οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό και 

παρά τα πλείστα όσα προβλήµατα στελέχωσης έχει προκαλέσει η πανδηµία και η 

πρόσφατη θεσµοθέτηση του υποχρεωτικού εµβολιασµού και η συνεπακόλουθη επιβολή 

του µέτρου της αναστολής καθηκόντων, καθυστερούν άνευ σοβαρού λόγου (που ουδείς 

γνωρίζει διότι προβάλλονται διάφορες δικαιολογίες) οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του 

διορισµού και της ανάληψης υπηρεσίας άνω των 40 νέων Νοσηλευτών. 
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  Δεδοµένης και της πρόσφατης υπουργικής εντολής αναστολής χορήγησης όλων 

των κανονικών αδειών, είναι τεράστια η επιβάρυνση του εναποµείναντος στην εργασία 

του νοσηλευτικού προσωπικού και η υποστελέχωση είναι κάτω από τα ασφαλή όρια. 

   Παρά την ως άνω κατάσταση και την άµεση διαθεσιµότητα των διοριστέων 

προς ανάληψη υπηρεσίας, οι υπηρετούντες Νοσηλευτές επιβαρύνονται και οι 

διοριστέοι παραµένουν άνεργοι, ταλαιπωρούµενοι από µια άνευ προηγουµένου 

γραφειοκρατία χωρίς κανείς να γνωρίζει το λόγο. 

  Επειδή πρέπει να λάβει άµεσα τέλος αυτή η ενδεχοµένως µη αρµόζουσα 

συµπεριφορά υπαλλήλων του Γραφείου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού ή έτερων 

αρµοδίων φορέων και αρχών. 

 Επειδή η αυτονόητη παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η ασφαλής στελέχωση 

και η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου δεν είναι δυνατόν να παίρνει διαρκείς 

«αναβολές» επιβαρύνοντας τις πλάτες του ήδη εξουθενωµένου υπηρετούντος προσωπικού 

και θέτοντας σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας το διοριστέο προσωπικό. 

 Επειδή πρέπει να δοθούν αρµοδίως AMΕΣΑ οι εντολές άµεσης ολοκλήρωσης 

των διαδικασιών ολοκλήρωσης διορισµού και ανάληψης υπηρεσίας των διοριστέων 

στο Νοσοκοµείο σας Νοσηλευτών, να υπερκεραστούν άµεσα τυχόν γραφειοκρατικά 

εµπόδια και να αποδοθούν ενδεχόµενες ευθύνες για την καθυστέρηση. 

 Επειδή οι Νοσηλευτές ανεπίτρεπτο να θεωρούνται αναλώσιµοι και να οδηγούνται 

στην εξάντληση «περιµένοντας» τους συναδέρφους τους που επιθυµούν να προσφέρουν, 

αλλά των οποίων ο διορισµός καθυστερεί αδικαιολόγητα. 

  Επειδή τίθεται ζήτηµα προστασίας της δηµόσιας υγείας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

  Σας καλούµε όπως άµεσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας προβείτε σε 

κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την ολοκλήρωση των διορισµών των διοριστέων 

δυνάµει της προκήρυξης 2Κ/2019 ώστε να αναλάβουν άµεσα υπηρεσία. 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ      Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ 


