 ΠΟΕΔΗΝ «Ο διοικητής µε τα πλαστά πτυχία ακόµη
πληρώνεται»
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Επιφάνεια:

160.23 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ

«Ο διοικητής
με τα πλαστά
πτυχία ακόμη
πληρώνεται»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

27

Αρθρογράφος:

Ερωτήματα προκαλεί η επανένταξη στο ΕΣΥ του
πρώην διοικητή του Γενικού Κρατικού Νοσο
κομείου της Νίκαιας, ο οποίος φέρεται ναείχε
παρουσιάσει πλαστά πτυχία προκειμένου να
ανελιχθεί στο δημόσιο σύστημα, αφού, σύμ
φωνα με καταγγελίες των εργαζομένων στα
δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), επέστρεψε
κανονικά στα καθήκοντάτου στο Θριάσιο Νο
σοκομείο όπου κατείχε μόνιμη θέση.
Σύμφωνα με την ομοσπονδία εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία, ο πρώην διοικητής

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

4750

επανεντάχθηκε κανονικά στο Θριάσιο μετά
την απομάκρυνσή του από το Γενικό Κρατικό
της Νίκαιας, ενώ με βάση τον νόμο θα έπρεπε
«να ανακληθεί ο διορισμός του από το διοικη
τικό συμβούλιο του νοσοκομείου και τη 2 η
Υγειονομική Περιφέρεια και να αποσταλεί ο
φάκελός του στην Εισαγγελία. Οπως συνέβη
με τις καθαρίστριες και τους νοσηλευτές που
προσκόμισαν πλαστά πτυχία».
Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι ο πρώην διοικητής
δεν τέθηκε καν σε αργία για τα πλαστά πτυχία,

1

ενώ είναι εγγεγραμμένος στη δύναμη του
προσωπικού του Θριασίου Νοσοκομείου, «λαμ
βάνει αναρρωτικές άδειες και πληρώνεται
κανονικότατα από το ελληνικό Δημόσιο».
Οι εργαζόμενοι αναφέρουν, επίσης, ότι ο πρώ
ην διοικητής του Γενικού Κρατικού Νοσοκο
μείου της Νίκαιας απολαμβάνει υπηρεσιακή
ασυλία από την κυβέρνηση, την ώρα που οι
καθαρίστριες οι οποίες πλαστογράφησαν τα
απολυτήρια του δημοτικού σχολείου σέρνο
νται στα δικαστήρια.

1

 ΜΕΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΤΑ
ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πηγή:

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Επιφάνεια:

930.54 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

1,18

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

3500

1

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΜΕΤΕΘΕΣΑΝ
ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ
ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΣΕΑ. 18

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2

 ΜΕΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
Πηγή:

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Σελ.:

1,18

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-04-2019

ΜΙΣΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,
ΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Παρά τις παρατυπίες
που καταγράψουν έλεγχοι
και μηνυτήριες αναφορές
ο πρώην διοικητής
του Νοσοκομείου Νίκαιας
επανήλθε στην οργανική του
θέση στο θριάσιο
ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

ήλωση ανύπαρκτων πτυ
χίων, καταγγελίες για πλα
στογραφία και σκιές στην
υπογραφή συμβάσεων.
Με αυτές τις... περγαμη
νές από τη θητεία του στο
Νοσοκομείο Νίκαιας, ο
πρώην διοικητής, Δημήτρης Μπούτος, συνεχίζει -όπως καταγγέλλει η
ΠΟΕΔΗΝ- κανονικά τη δημοσιοϋπαλληλική
καριέρα του, καθώς αντί να τεθεί σε αργία,
επανήλθε στην προηγούμενη θέση του στο
Θριάσιο Νοσοκομείο.
«Να είναι “καθαροί”, δηλαδή τίμιοι και
εκτός διαπλοκής, να “ξέρουν γράμματα”, δηλα
δή να γνωρίζουν το αντικείμενο της διοίκησης
ωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και
δομών υγείας, και να μπορούν να συμμορφω
σύμφωνα με το πόρισμά τους δεν υπήρχαν τα
θούν με το πολιτικό πλαίσιο και τις επιλογές της
απαιτούμενα αποδεικτικά στον υπηρεσιακό
νέας κυβέρνησης». Αυτά ήταν ία τρία κριτήρια
φάκελο του ελεγχόμενου.
που ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
Για τους τρεις τίτλους από το Πανε
Παύλος Πολάκης, είχε θέσει για την επιλογή
πιστήμιο Αθηνών, στο πόρισμα αναφέρεται
διοικητών. Και όπως όλα δείχνουν, στην περί
χαρακτηριστικά: «Το ΕΚΓΙΑ με έγγραφη απά
πτωση του πρώην διοικητή μάλλον κυρίαρχο
ντησή του γνωστοποίησε στο ΣΕΕΔΔ ότι δεν
αναδεικνύεται το τρίτο κριτήριο.
βρέθηκαν στο αρχείο των αντίστοιχων σχολών
«Φέρνει αναρρωτικές άδειες και πληρώ
οι ως άνω τρεις επικαλούμενοι τίτλοι που φέ
νεται κανονικότητα από το ελληνικό Δημόσιο»
ρεται να έχουν εκδοθεί από το εν λόγω ΑΕΙ
αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΔΗΝ, υπο
(Μεταπτυχιακό Οικονομικών Επιστημών, Πτυ
γραμμίζοντας πως «είναι σαφές ma ότι ο πρώην
χίο Μαθηματικών και Πτυχίο Φιλοσοφίας)».
διοικητής της Νίκαιας κ. Μπούτος απολαμβάνει
Οσο για τον διδακτορικό τίτλο, που δήλωσε ο
υπηρεσιακή ασυλία από την κυβέρνηση». Πα
πρώην διοικητής ότι κατείχε από πανεπιστήμιο
ραπέμπει μάλιστα σε πράξη του διοικητή του
του εξωτερικού και εμφανιζόταν στον φάκε
Θριασίου Νοσοκομείου στα μέσα Ιανουάριου,
λο ως αναγνωρισμένος, το Σώμα Ελεγκτών
με την οποία ο κ. Μπούτος επανεγγράφεχαι στη
σημειώνει ότι «με έγγραφη απάντησή του, ο
δύναμη του προσωπικού του και μάλιστα από
ΔΟΑΤΑΠ γνωστοποίησε στο ΣΕΕΔΔ ότι δεν
τις 19/12/2018, οπότε υπέβαλε παραίτηση από
βρέθηκαν στα αρχεία του Οργανισμού σχετικά
διοικητής του Νοσοκομείου Νίκαιας.
έγγραφα (είχε πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας
Κάτοχος 4 τίτλων σπουδών εμφανι
του τίτλου, είτε σχετική προς τούτο αίτηση του
ζόταν ο πρώην διοικητής. Επειτα, όμως, από
υπαλλήλου)».
αναφορές, τα προσόντα του βρέθηκαν στο
Μάλιστα, όπως επισημαίνει το ΣΕ
μικροσκόπιο του Σώματος Ελεγκτών Επιθε
ΕΔΔ και έχει καταγγείλει και η ΠΟΕΔΗΝ, ο

Δ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κ. Μπούτος χρησιμοποίησε την ιδιότητά του
ως διοικητικού διευθυντή του Θριασίου για να
επιβεβαιώσει τους τίτλους, αλλά και να ελέγξει
τη γνησιότητα των τυπικών προσόντων άλλων
υπαλλήλων, πλην του εαυτού του! Τα πτυχία
δεν ήταν, ωστόσο, το μόνο μελανό σημείο στη
διαδρομή του. Μέχρι και μηνυτήρια αναφορά
για άσκηση ποινικής δίωξης κατατέθηκε από
την προϊστάμενη Ποιότητας του Νοσοκομείου
Νίκαιας για πλαστογράφηση της υπογραφής
της σε απόφαση ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία
σεμιναρίων έναντι 19.000 ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΠΟΕ
ΔΗΝ, ο πρώην διοικητής φρόντισε να παρα
τείνει κατά 14 έτη (από το 2020 που έληγε, στο
2034) τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου σε
επιχειρηματία ο οποίος χρωστούσε 350.000
ευρώ από προηγούμενα ενοίκια. Τις οφειλές
συμψήφισε μάλιστα με δωρεά 80.000 ευρώ,
ενώ μείωσε και το μίσθωμα κατά 3.000 ευρώ.

3

 "Ο Διοικητής της Νίκαιας με πληρώνεται"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

75.63 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

22

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

2870

"Ο Διοικητής
της Νίκαιας με
τα πλαστά πτυχία
συνεχίζει να
πληρώνεται"
Στην καταγγελία πως ο
πρώην διοικητής του Γενικού
Κρατικού Νίκαιας, Δημήτρης
Μπούτος, πληρώνεται ακόμη
κανονικότατα από το δημό
σιο, προε'βη η ΠΟΕΔΗΝ.
Σε ανακοίνωσή της, σημειώ
νει ότι "ο εν λόγω κύριος φέρ
νει αναρρωτικές άδειες και ε
ξακολουθεί να πληρώνεται
κανονικότητα από το Ελληνι
κό Δημόσιο.
ΕΗ παραπομπή του στο Πει
θαρχικό Συμβούλιο της 2ης Υ
γειονομικής Περιφέρειας που
δεν έχει συσταθεί ακόμη είναι
στάχτη στα μάτια. Δεν τέθη
κε καν σε αργία για τα πλα
στά πτυχία" σημειώνει και
προσθέτει "σήμερα ο κος
Μπούτος είναι εγγεγραμμέ
νος στη δύναμη του προσω
πικού του Θριάσιου Νοσοκο
μείου. Φέρνει αναρρωτικές ά
δειες και πληρώνεται κανονι
κότατα από το Ελληνικό Δη
μόσιο...".

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

 ΤΟΝ «ΞΗΛΩΣΑΝ» ΑΛΛΑ... ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

257.49 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

ΤΟΝ «ΞΗΛΩΣΑΝ» ΑΛΛΑ... ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΐ“ πιβραβεύονται από την κυβέρ1— νηαη οι παρανομούντες αντί
να τιμωρούνται, όπως φαίνεται από
την υπόθεση του πρώην διοικητή
του Νοσοκομείου Νίκαιας που δια
πιστώθηκε ότι είχε πλαστά πτυχία.
Σύμφωνα με νέα καταγγελία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα
ζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), ο Δημήτρπς Μηούτος όχι
μόνο δεν έχει παραπεμφθεί σε Πει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θαρχικό Συμβούλιο και στην Εισαγ
γελία για όσα του καταλογίζονται για
την πλαστότητα των τίτλων του και
τη σύμβαση με το κυλικείο στο Γενικό
Κρατικό Νίκαιας, αλλά πληρώνεται
κανονικά από το κράτος ως εργα
ζόμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο!
Σύμφωνα με έγγραφο του Θριάσιου
το οποίο κοινοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ, ο κ.
Μπούτος, μετά την παραίτησή του
από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο

Νίκαιας, επανεγγράφπκε στο δυνα
μικό του Θριάσιου ως υπάλληλος
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοι
κητικού - Λογιστικού. «Ο κ. Μπούτος
λαμβάνει αναρρωτικές άδειες από
το Θριάσιο και πληρώνεται κανονι
κότητα από το Ελληνικό Δημόσιο»,
καταγγέλλει η Ομοσπονδία, προσθέ
τοντας ότι ο πρώην διοικητής Νίκαι
ας «απολαμβάνει υπηρεσιακή ασυλία
από την κυβέρνηση». Εξηγεί, δε, πως

«λόγω πλαστών πτυχίων με βάση
το ν. 3528/2007 άρθρο 20 και το ν.
4305/2014, θα έπρεπε να ανακληθεί
ο διορισμός του κ. Μπούτου από το
Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκο
μείου και τη 2η Υγειονομική Περι
φέρεια και να αποσταλεί ο φάκελός
του στην εισαγγελέα. Οπως συνέβη
με τις καθαρίστριες, τους νοσηλευτές
που προσκόμισαν πλαστά πτυχία».

Μ.Ν.Γ

5

 «Ο διοικητής με τα πλαστά πτυχία πληρώνεται
ακόμα»
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

514.04 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

17

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

13695

«Ο διοικητής με τα πλαστά
πτυχία πληρώνεται ακόμα»
ΑΔΑ: ΩΟΕΥ4690ΘΚ-Θ6Π

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει
ότι αντί να παραπεμφθεί
στην Εισαγγελία αμείβεται
απότοθριάσιο,ενώ
συγχρόνως απουσιάζει
συνεχώς με αναρρωτικές

©

Το έγγραφο του
θριασίου με το οποίο
ο Δπμήτριοβ Μπούτοβ
επανεγγράφηκε τον
περασμένο Δεκέμβριο
στο δυναμικό του
νοσοκομείου

®

E-VlHNUUI ΛΗΜΟΚΡΛΤΙΛ
ΐΚΧΚΗΙΗ J’ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ!
ΠΒΊΦΕΡΕΙΛΙ ΠείΜίΙΙ ΜΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΛΚΟ WJOHO/MtO <ΜΥ«/*Α«
ΟΡΙΛίΙΟ

ΛΝΛΠΉΤΕΛ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΛΗΜ ΛΙΟΙΚΗΤΙΙ THE

IS-Ι ΜΙ» ME ΑΡ10Μ53

Έχσνιος Μόνη.
ο) Τις ί«πάξΗς του Ν.3329/2005(*ΠΧ «Ι/ΑΛΜ.042005). ύ*ο>ς ανιύς τρο»ο*οιή&τ«ί «ο. συμχληρώ0η«
αχό τον Ν 3527f2002 («ΕΚ 2VA/9.2.2007) Καράλαιο Β Λοοΰς Διατάξω
Γ.Ν ΔΑ «Αγία Βαρβάρα»
γ)Το wrap 7*ντ 1-12-201X ΦΕΚ τ.Υ.ΟΑΔ.

ΕΠΛΝΕΠΤΑΦΟΥΜΕ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ
' πηρεσιακή
ασυλία από την κυ
1
βέρνηση» απολαμβάνει ο πρώην
διοικητής του Νοσοκομείου Νί
καιας, ο οποίος οφείλει την ανέλιξή του στο
Δημόσιο και τις αντίστοιχες αποδοχές που
απολάμβανε επί χρόνια στα πλαστά πτυχία.
Οπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), αντί να παραπεμφθεί πάραυτα
έπειτα από ας σχετικές αποκαλύψεις για την
πλαστότητα των τίτλων του στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο και στην Εισαγγελία, συνεχίζει
να αμείβεται από το ελληνικό Δημόσιο ως
εργαζόμενος του νοσοκομείου Θριάσιο. Ακό
μη πιο τραγελαφικό είναι ότι πληρώνεται
για υπηρεσίες που δεν προσφέρει, καθώς,
σύμφωνα με μαρτυρίες των εργαζομένων στο
ΕΣΥ, «φέρνει συνεχώς αναρρωτικές άδειες».
Σύμφωνα με έγγραφο του Θριασίου που
έφερε στο φως της δημοσιότητας η Ομοσπον
δία, ο Δημήτριος Μπούτος επανεγγράφηκε
τον περασμένο Δεκέμβριο στο δυναμικό του
νοσοκομείου «λόγω της παραίτησής του από
διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας
Πειραιά “Αγιος Παντελεήμων” - ΓΝΔΑ “Αγία
Βαρβάρα”».

Υ

!

Η ΕΠ ΑΝΕΓΓΡΑΦΗ. Την απόφαση επανεγγραφής του Δημήτριου Μπούτου υπογράφει στις
15 Ιανουάριου 2019 ο διοικητής του Θριασίου
Κωνσταντίνος Παλαιορούτης. Υπενθυμί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τον νχάλλιιλο τον Νοοοχομϊΐον μας ΜΠΟΥΤΟ ΛΗΜΗΤΡΙΟ, του Γεωργίου, ι&άδον ΠΕ ΔιοιβγηκούΟικ'ονομικού, με βαθμό Α'. στη δύναμη του χροσωαικού μας οχό 19-12-2018 λόγω της πο£>αίτησής τον
ιχχό Διοικητή του Γβνυωύ Νοσοκομείου Νίχαιας Πειραιά «Αγιος Παντελέήμιον»- Γ.ΝΔ.Α, «Ayia
Βαρβάρα» σύμφωνα με το (γ) σχεηκό.
"

·"'
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Εσωτερική διανομή:
1. Γρ. Διακητή
2. Τμ. ίΐρυσωκικού (2)
3. Γρ. Μιοβοδοσίας
4. ΔΛΉΐς Δίκης Υχηρίοίας
J. Ενδιωρερόμενος (ΡΑΒΙΝΕ 4. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. ΤΚ 18120)

ψ

ΦΟΥΣΚΩΣΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Αξίζει να

Κοινοποίηση:
•
2* Υ.ΠΕ Π«ραιώς & Αιγαίου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΛ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο &ΚΧΚ ΗΤΗΣ
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πάντα στην ίδια ανακοίνωση, «η παραπομπή
του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 2ης Υγειο
νομικής Περιφέρειας είναι στάχτη στα μάτια,
καθώς το συμβούλιο δεν έχει συσταθεί».

rjwimetfl, ιβοιβ Μανοολα

ζεται ότι η παραίτηση του... φιλομαθούς
διοικητή είχε προηγηθεί του πορίσματος
των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης με
τους πλαστούς τίτλους σπουδών. Οταν, δε,
γνωστοποιήθηκε η απάτη του με τα πτυχία,
εκείνος έκανε αίτηση συνταξιοδότησπς.
«Ο πρώην διοικητής της Νίκαιας απο
λαμβάνει υπηρεσιακή ασυλία από την
κυβέρνηση» επισημαίνει ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Μιχόΐλης Γιαννάκος σε ανα
κοίνωσή του και εξηγεί πως «λόγω πλαστών
πτυχίων με βάση τον Ν. 3528/2007 άρθρο 20
και τον Ν. 4305/2014, θα έπρεπε να ανακλη
θεί ο διορισμός του Δημήτριου Μπούτου από
το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου
και τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια και να
αποσταλεί ο φάκελός του στην εισαγγελέα.
Οπως συνέβη με ης καθαρίστριες και τους
νοσηλευτές που προσκόμισαν πλαστά πτυ
χία». Παρ’ όλα αυτά, όπως υπογραμμίζεται

σημειωθεί ότι όταν στις αρχές του χρόνου
είχε ξεσπάσει η υπόθεση του «πλαστού» δι
οικητή, είχε προκαλέσει αίσθηση ότι ο ίδιος
είχε λάβει δύο τίτλους - πτυχίο Πολιτικών
Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και μεταπτυχιακό από την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - με το... σπαθί
του. Εντούτοις, δεν αρκέστηκε σε αυτά, «φου
σκώνοντας» το βιογραφικό του με επιπλέον
ακαδημαϊκές περγαμηνές, που όμως είχαν
πλαστογραφηθεί. Κάπως έτσι πέτυχε - εκτός
από την προαγωγή του - και την αύξηση του
μηνιαίου μισθού του. Ειδικότερα η ανέλιξη
στο Δημόσιο κορυφώνεται μετά τη λήψη
διδακτορικού, καθώς σκαρφαλώνει μεμιάς
κανείς έξι μισθολογικά κλιμάκια (σημειωτέον
ότι το κλιμάκιο αυξάνεται ανά διετία). Στην
πράξη, αυτό σημαίνει προσαύξηση στις μη
νιαίες μεικτές αποδοχές κατά τουλάχιστον
350 ευρώ.
Αντίστοιχα, προσκομίζοντας έναν μετα
πτυχιακό τίτλο, ο μηνιαίος μεικτός μισθός
αυξάνεται κατά περίπου 120 ευρώ. Υπό το
πρίσμα αυτό, ο πρώην διοικητής του Νοσο
κομείου Νίκαιας και πρώην διευθυντής της
διοικητικής υπηρεσίας στο Θριάσιο ήταν επί
χρόνια ευνοημένος οικονομικά.
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Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ:
«Ορφανό» από γιατρούς
το νοσοκομείο στην Κω
ιΐ
ρί

ΧΩΡΕ προσωπικό και εξοπλισμό είναι το νοσοκομείο
της Κω (φωτό), που έχει 35.000 μόνιμους κατοίκους
και μεγάλη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι, ενώ ταυ
τόχρονα καλύπτει μεγαλο αριθμό προσφύγων, όπως
καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ
νων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).
Στο νοσοκομείο δεν υπάρχει καρδιολόγος και κα
λούνται ιδιώτες γιατροί, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τη
μαιευτική κλινική, όπου τα βρέφη εξετάζονται από
ιδιώτες παιδιάτρους, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.
«Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό,
διοικητικό και τεχντκό προσωπικό έχει το νοσο
κομείο της Κω. Τα καρδιολογικά περιστατικά αντι
μετωπίζονται από ιδιώτη καρδιολόγο, όταν και αν
είναι τυχεροί να βρίσκεται στο νοσοκομεία. Εκτα
κτα καρδιολογικά περιστατικά κινδυνεύουν, ενώ

υπηρετεί μόνο ένας παιδίατρος». Ακόμα, η ΠΟΕ
ΔΗΝ αναφέρει ότι ο αξονικός τομογράφος δεν λει
τουργεί πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα οι ασθε
νείς, ακόμη και οι νοσαλευόμενοι, να απευθύνο
νται ή να μεταφέρονται σε ιδιωτικά κέντρα και να
πληρώνουν από την τσέπη τους.
Το μικροβιολογικό εργαστήριο δεν καλύπτει όλες
τις μικροβιολογικές εξετάσεις (λόγω έλλειψης αντι
δραστηρίων), με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πληρώ
νουν σε ιδιωυκά μικροβιολογικά. Οσον αφορά το Κέ
ντρο Υγείας Ανυμάχειας, η ΠΟΕΔΗΝ το χαρακτηρίζει
«φάντασμα», γιαύ λειτουργεί με έναν γιατρό και έναν
νοσηλευτή. «Πρόκειται για ένα καινούργιο, τεράσηο
κτίριο, που στοίχισε εκατομμύρια ευρώ στον ελληνι
κό λαό. Είναι εξοαλισμένο με ακτινολογικό, μικροβι
ολογικό εργαστήριο και ιατρεία» αναφέρει χαρακτηρισηκά σε χθεσινή ανακοίνωσή της.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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