
 

Ηράκλειο, 26-8-2020 

Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα : Λήξη συμβάσεων Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου 

 

 

Σε επιστολή της  Αγωνιστικής Κίνησης Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου 

Νικολάου πληροφορηθήκαμε ότι τους επόμενους μήνες  λήγουν οι διετείς συμβάσεις 

80 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.  

Στο νοσοκομείο  υπηρετούν 191 μόνιμοι εργαζόμενοι (πλην ιατρών) και ένας αριθμός 

50 περίπου επικουρικών εργαζομένων  που προσλήφθηκαν και προσλαμβάνονται για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 

Για τους παραπάνω εργαζόμενους υπάρχει  δυνατότητα να δοθεί παράταση  με 

νομοθετική ρύθμιση, όπως έχει γίνει σε άλλους επικουρικούς εργαζόμενους αρκετές 

φορές τα προηγούμενα έτη. 

 

 

Αξίζει να τονισθεί ότι το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι το κεντρικό Νοσοκομείο 

του νομού Λασιθίου με 144 κλίνες και διαθέτει ΜΕΘ με 6 κλίνες στις οποίες έχουν 

προστεθεί 2 κλίνες για περιστατικά covid, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αξονικό 

Τομογράφο, Αιμοδοσία, κλινική covid με 18 κλίνες, χειρουργεία,   τμήμα 

χημειοθεραπειών και παθολογική, χειρουργική, ορθοπεδική, 

παιδιατρική,  καρδιολογική, ουρολογική κλινική και αρκετά άλλα τμήματα και 

ειδικότητες. 

 

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι των οποίων λήγουν το επόμενο διάστημα οι συμβάσεις 

είναι ήδη εξειδικευμένοι στα αντικείμενα τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δύο 

και πλέον έτη, μεταξύ των οποίων και το διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας covid 

19, όπου μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους έδωσαν και δίνουν  τη μάχη να 

αντιμετωπιστεί και να μην εξαπλωθεί η πανδημία. 

 

Καλύπτουν επίσης πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στο 

οποίο υπάρχουν 225 κενές οργανικές θέσεις. 

Τυχόν απομάκρυνση τους από την εργασία με τη λήξη των συμβάσεων θα προκαλέσει 

άνευ προηγουμένου δυσλειτουργία του Νοσοκομείου και των τμημάτων και κλινικών 

του, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους 

πολίτες. 
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Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να μην υπάρξουν προβλήματα 

δυσλειτουργίας του Νοσοκομείου και των τμημάτων και κλινικών του, με πολύ 

αρνητικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες; 

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




