
 

 

 

     

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Καταγγελία για προκήρυξη πρόσληψης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια 

νοσοκομεία με μπλοκάκι» 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, το Υπουργείο Υγείας έχει 

προχωρήσει σε έκδοση προκήρυξης 365 θέσεων που θα καλυφθούν από ιδιώτες ιατρούς 

σε δημόσια νοσοκομεία για 2 συν 2 μήνες με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι 

συγκεκριμένοι ιατροί θα πρέπει να έχουν εξειδίκευση σε ΜΕΘ και θα κατανέμονται από το 

Υπουργείο Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες. 

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με εφαρμογή του 14ου άρθρου της 

ΠΝΠ της 3ης Απριλίου 2020 και με μισθό αφορολόγητο και ακατάσχετο ύψους 2000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα καλοκαίρια λόγω 

τραγικών ελλείψεων ιατρών στα νησιά και σε άλλες απομονωμένες περιοχές, με 

προκηρύξεις των Διοικήσεων των Νοσοκομείων προσλαμβάνονταν για μικρά χρονικά 

διαστήματα ιδιώτες ιατροί με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών. 

Απεδείχθη, όμως, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από ιδιώτες ιατρούς 

καθότι η αδυναμία των νοσοκομείων συμβάλλει στο να γεμίζουν ασθενείς τα ιατρεία τους 

και οι ιδιωτικές κλινικές που συνεργάζονταν.» 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένη τη σημασία του ΕΣΥ για τη χώρα μας που 

αναδείχθηκε και με την έλευση της πανδημίας καθώς και την τεράστια ανάγκη 

νοσοκομειακών ιδρυμάτων στη χώρα μας, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο επέλεξε το Υπουργείο τη λύση της προκήρυξης θέσεων ιδιωτών 

ιατρών, ειδικευμένων στη ΜΕΘ αντί για την πρόσληψη μόνιμων ιατρών της 

συγκεκριμένης ειδικότητας; 
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2. Πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα σημειωθούν τα αρνητικά απότοκα παλαιότερων, 

ανάλογων προσπαθειών πρόσληψης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια ιδρύματα; 

3. Ποιες κινήσεις ανατροπής της διαδικασίας αποψίλωσης του ΕΣΥ θα γίνουν με 

δεδομένο πως κάθε χρόνο αποχωρούν περίπου 1200 νοσηλευτές και λοιπό 

προσωπικό και 300 ιατροί περίπου από τα νοσοκομεία της χώρας μας, χωρίς να 

αναπληρώνονται ενώ, ταυτόχρονα, δεν έχει εκκινήσει ακόμα η διαδικασία 

πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων σύμφωνα και με την κυβερνητική εξαγγελία; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




