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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέµα: «Σε Κίνδυνο η Οµαλή Λειτουργία των Νοσοκοµείων λόγω Έλλειψης 
Ιατρικού Προσωπικού» 

Τα δηµόσια νοσοκοµεία στηρίζονται σηµαντικά τα τελευταία χρόνια στην 
εργασία που προσφέρουν οι επικουρικοί (συµβασιούχοι) εργαζόµενοι - όπως 
γιατροί νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνολογικό προσωπικό - οι οποίοι κάθε 
άλλο παρά έκτακτες και προσωρινές ανάγκες καλύπτουν στη λειτουργία του 
ΕΣΥ.  

Με το από 21.06.2018 δελτίο τύπου, η Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας 
και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) επισηµαίνει ότι, «η έκδοση της απόφασης του κλιµακίου 
προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - που είχε 
συνεδριάσει στις 12.12.2017 µε θέµα τους επικουρικούς γιατρούς - και παρά 
τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας, είναι καταδικαστική για τους 
εργαζόµενους συνάδελφους που στηρίζουν το αποδεκατισµένο ΕΣΥ. Οι 
συνάδελφοι αυτοί απειλούνται µε άµεση απόλυση και οι διοικήσεις των 
νοσοκοµείων έχουν ήδη αρχίσει να τους ενηµερώνουν ότι η σύµβασή τους θα 
καταγγελθεί. Επίσης κινδυνεύουν να µη πληρωθούν τα δεδουλευµένα καθώς 
πολλοί από αυτούς έχουν να πληρωθούν µήνες». 

Σε δηλώσεις της στον ραδιοφωνικό σταθµό «news 24/7», την 29.06.2018, η  
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κυρία Ματίνα Παγώνη τόνισε πως εκκρεµεί η ανανέωση 
τριών χιλιάδων (3.000) συµβασιούχων γιατρών και νοσηλευτών, παρότι το 
Υπουργείο Υγείας έχει δεσµευθεί πως θα καταθέσει τη σχετική τροπολογία 
για την ανανέωση των συµβάσεων. Όπως υποστήριξε, οι πρώτες συµβάσεις 
έχουν ήδη αρχίσει να λήγουν και οι τελευταίες αναµένεται να λήξουν στο 
τέλος του χρόνου. 



Επειδή σε περίπτωση που δεν ανανεωθούν οι συµβάσεις των γιατρών και 
των νοσηλευτών, τα νοσοκοµεία δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν οµαλά 
την περίοδο του καλοκαιριού 

Ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  

-Ποιος αριθµός των συµβασιούχων εργαζοµένων στα νοσοκοµεία των οποίων 
οι συµβάσεις έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν µέχρι και την 02.07.2018; 
Ποιος ο αριθµός των συµβασιούχων των οποίων οι συµβάσεις λήγουν µέχρι 
την 31.12.2018;  

-Με ποιον τρόπο προτίθεστε να εξασφαλίσετε τη συνέχιση της εργασίας των 
συµβασιούχων προκειµένου να µην επιδεινωθεί το πρόβληµα 
υποστελέχωσης των νοσοκοµείων, µετά και την απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που έκρινε µη νόµιµες τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, 
τόσο των επικουρικών γιατρών όσο και των υπόλοιπων επικουρικών 
εργαζοµένων, που υπερβαίνουν τους 24 µήνες;  

-Ποιο το ύψος των δουλευµένων που οφείλονται στους συµβασιούχους 
εργαζόµενους στα νοσοκοµεία µέχρι την 02.07.2018 και ποιο το 
χρονοδιάγραµµα για την εξόφλησή τους;  

-Προτίθεστε να προχωρήσετε σε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, ιατρικού 
και νοσηλευτικού, µε δεδοµένες τις τεράστιες ελλείψεις  αλλά και την 
υπερβολική κόπωση των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία που θέτουν σε 
κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζοµένων όσο και των ασθενών;  
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