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Αρ. Πρωτ: 57/18-11-2009 Πάτρα, 18 Νοεμβρίου 2009 
 
Προς: 

• Την 6η Υ.Πε. 
Κοιν: 

• Την Διοίκηση του ΓΝΠ «Ο Άγ. Ανδρέας». 
• Την Διοίκηση του ΓΚΠΠ Καραμανδάνειο 
• Τους αναφερόμενους γιατρούς 

 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
  Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας καταγγέλλει την απόφαση της 6ης 
Υ.Πε. (Α.Π. 124594/04-11-2009) την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Διευθυντής κ. 
Π.Θ. Καψαμπέλης και που αφορά την μετακίνηση γιατρών για την εκτέλεση 
εφημεριών στη Μονάδα Νεογνών του ΓΝΠ «Ο Άγ. Ανδρέας». Η Υ.Πε οφείλει να 
γνωρίζει ότι με βάσει τον Ν.3329 ορίζεται σαφώς (άρθρο 3.11) ότι: 
 
 «Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να 
μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και λοιπό 
προσωπικό των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων 
αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, μέσα στο 
ίδιο έτος». 
 
 Θεωρούμε συνεπώς μη σύννομη και αυθαίρετη την μετακίνηση των γιατρών: 

• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΕΒ Παιδιατρικής του ΓΚΠΠ 
Καραμανδάνειο και 

• ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΑ Παιδιατρικής του Κ.Υ. Σιμόπουλου 
αρμοδιότητας του Γ.Ν. Αμαλιάδας  

 
καθώς οι παραπάνω έχουν ήδη συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο της τρίμηνης 
μετακίνησης (κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) ή τον ολοκληρώνουν στο άμεσο μέλλον (κ. 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ στις 30/11/2009). 

 
Θεωρούμε επίσης ότι η Υ.Πε. θα έπρεπε να είχε ασχοληθεί με την προσπάθεια 

κάλυψης και στελέχωσης των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στις νοσηλευτικές 
μονάδες της Περιφέρειας οι οποίες αποτελούν πάγιες ανάγκες και όχι να αναλώνεται 
σε προσπάθειες κάλυψης των αναγκών μετακινώντας ιατρούς που καλύπτουν επίσης 
μόνιμες ανάγκες στις θέσεις όπου είναι διορισμένοι.   

 
Ζητάμε την άμεση ανάκληση της απόφασης της 6ης Υ.Πε (Α.Π. 124594/04-11-

2009) για την «μέχρι νεοτέρας» μετακίνηση των παραπάνω γιατρών. 
 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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