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Θέμα : Δυσλειτουργία Νοσοκομείου Λαμίας – ΔΙΩΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
 
  Το Νοσοκομείο Λαμίας,  παρά τις  ελλείψεις που είχε  ως προς τη στελέχωσή του 
από το ανάλογο προσωπικό, προσέφερε, κατά κοινή ομολογία,  περισσότερες και πιο 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας.  

Η νέα διοίκηση, αντί να προχωρήσει σε ενέργειες για την πρόσληψη επιπλέον  
προσωπικού, αναλώθηκε  στη δημιουργία κλίματος  τρομοκρατίας στο υπάρχον, αλλά 
και σε αλλαγές με μοναδικό σκοπό την τακτοποίηση και το «βόλεμα» των ημετέρων 
κομματικών  στελεχών.  

Έτσι, με παράτυπες αποφάσεις  και με καθαρά κομματικά κριτήρια έγιναν 
αλλαγές στη Διοικητική και Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα, 
όχι μόνο τη δημιουργία κλίματος αδικίας στους υπαλλήλους αλλά και τη δυσλειτουργία 
των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.  Ο παραγκωνισμός ικανών στελεχών , η συστηματική 
συγκάλυψη της διοίκησης στην  αποχή των κομματικών στελεχών από την εργασία 
τους (υπάρχουν σχετικές  έγγραφες αναφορές στη διοίκηση) και η αλαζονική  
συμπεριφορά  ορισμένων, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο 
Λαμίας, με τελευταίο τη μη  λειτουργία των ψυγείων του νεκροθαλάμου,  που είχε τα  
γνωστά  θλιβερά αποτελέσματα.  
 
 
Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να ενημερώσετε το 
Σώμα :  
 
1.Γνωρίζετε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο Λαμίας ;  
 
2.Αν ναι, συμφωνείτε με την εφαρμογή τέτοιων  παλαιοκομματικών  μεθόδων  από  τη 
Διοίκηση, και αν όχι, σε τι ενέργειες πρόκειται να προβείτε, ώστε να ομαλοποιηθεί η 
έκρυθμη κατάσταση στο Νοσοκομείο ; 
 
 

Αθήνα, 09/09/2010 
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