
 
 
 

ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ 2& 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 10433-ΑΘΗΝΑΤηλ.2105241814 Fax : 2103304814 
URL: http://www.pomitedy.gr.Email: info@pomitedy.gr 

 

        
         Αθήνα, 23/12/2022 
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ΠΡΟΣ:   1.Υπουργείο Υγείας  

        2. 2η ΔΥΠΕ  
        3. Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου 
 

ΚΟΙΝ.:  Α’ βάθμιους συλλόγους 
 

 
ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για μετακίνηση και πειθαρχική δίωξη του Προϊσταμένου 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Κ.Θ.- Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου» 

 
 
Το Δ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ εκφράζει τη στήριξη και την αλληλεγγύη του στο διωκόμενο 

συνάδελφο ΤΕ Μηχανικό Παντελή Αράπη, που έχει να αντιμετωπίσει την αυταρχική, εχθρική 
και απαράδεκτη στάση του Διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – 
Κέντρου Υγείας Λέρου. 
 

Ο Διοικητής του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας 
Λέρου αντί να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους που καλούνται, τις περισσότερες φορές, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καταστρατηγεί κάθε έννοια 
δικαίου εκδίδοντας αποφάσεις χωρίς αιτιολογία και πέρα από κάθε προβλεπόμενο πλαίσιο 
νομιμότητας. Με μια αυθαίρετη και εκτός πλαισίου νομιμότητας απόφαση ανατίθεται η 
επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού σε υπάλληλο ο οποίος δεν διαθέτει τα τυπικά 
προσόντα που ορίζει ο Οργανισμός Λειτουργίας του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού 
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου, δηλαδή δεν είναι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών. Η συγκεκριμένη θέση είχε ανατεθεί στο συνάδελφο Παντελή 
Αράπη κλάδου ΤΕ Μηχανικών από το 2015, ο οποίος ήταν και ο μόνος που πληρούσε τις 
προϋποθέσεις, βάσει του Οργανισμού, για αυτή τη θέση.  

Κατόπιν, επειδή ο συνάδελφος “τόλμησε” να καταθέσει αίτηση θεραπείας 
στοχοποιείται με μια αόριστη, ασαφή και ατεκμηρίωτη κλήση σε απολογία, που κατ’ ουσία 
επιχειρεί να υποβαθμίσει την προσωπικότητα, το κύρος και την επιστημονική κατάρτιση του 
συναδέλφου ενώ ταυτόχρονα για τις ίδιες κατηγορίες διατάζεται και ΕΔΕ από το Διοικητή του 
Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου.  

Οι αυθαιρεσίες και η εκδικητική στάση του Διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου – 
Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου εναντίον του συναδέλφου δεν έχουν τέλος. Με 
δύο νέες παράνομες αποφάσεις καθαίρεσε  τον συνάδελφο από Προϊστάμενο Τμήματος, 
αναθέτοντας του  αρμοδιότητες διοικητικού υπάλληλου και αντικαθιστώντας τον με υπάλληλο 
του κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνικών. 
 

Ο Διοικητής του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας 
Λέρου με την απαράδεκτη, αλαζονική και προκλητική του συμπεριφορά, επενδύει στην 
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τρομοκρατία των εργαζόμενων, προκειμένου να δημιουργήσει άλλοθι για τις 
αντιδεοντολογικές και παράτυπες ενέργειές του.  
Οι εργαζόμενοι όμως, ούτε απειλούνται, ούτε εκβιάζονται, ούτε τρομοκρατούνται. 
 

Οι ευθύνες πιθανής δυσλειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού  ή και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται στην εύρυθμη λειτουργία του 
ιδρύματος ή στις ζωές των ασθενών, μετά τις πρωτοφανείς αυτές ενέργειες, ανήκουν 
αποκλειστικά στο Διοικητή. 

 
Το Δ.Σ. της ΠΟΜΗΤΕΔΥ καταγγέλλει τις παραπάνω ενέργειες του Διοικητή του Κρατικού 

Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου και τον καλεί να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ 
ΑΜΕΣΑ τις παράνομες αποφάσεις μετακίνησης και αντικατάστασης και την πειθαρχική 
δίωξη του συνάδελφου ΤΕ Μηχανικού Παντελή Αράπη. 
 

      ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 
 


