
 

 

 

     

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων του Γενικού Νοσοκομείο Αγίου 

Νικολάου» 

 

Το Γενικό 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-19, 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. 

Το ΓΝΑΝ αυτή την στιγμή έχει 255 κενές οργανικές θέσεις, ενώ το επόμενο διάστημα το 

πρόβλημα της υποστελέχωσης θα γίνει δραματικό καθώς λήγουν πολλές συμβάσεις 

υπαλλήλων οι οποίοι, μολονότι συμβασιούχοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Όπως προκύπτει από υπόμνημα της Αγωνιστικής Κίνησης Εργαζομένων ΓΝΑΝ: 

“Τους επόμενους μήνες στο Νοσοκομείο Αγίου λήγουν οι διετείς συμβάσεις των παρακάτω 

επικουρικών εργαζομένων: 

 Στις 9/10/2020 μίας νοσηλεύτριας ΤΕ (με δυνατότητα παράτασης ως 31/12/2020) 

 Στις 4/11/2020 ενός ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 
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 Στις 5/11/2020 ενός ΤΕ Ηλεκτρονικών 

 Στις 5/11/2020 μίας ΤΕ Μαιευτικής (με δυνατότητα παράτασης έως 31/12/2020) 

 Στις 6/11/2020 μίας ΔΕ Νοσηλευτριών (με δυνατότητα παράτασης έως 31/12/2020) 

 Στις 7/11/2020 μίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 Στις 7/11/2020 μίας ΔΕ Νοσηλευτριών (με δυνατότητα παράτασης έως 31/12/2020) 

 Στις 7/11/2020 μίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

 Στις 12/11/2020 δύο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (με δυνατότητα παράτασης έως 

31/12/2020) 

 Στις 13/11/2020 μίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (με δυνατότητα παράτασης έως 

31/12/2020) 

 Στις 1/1/2021 μίας ΔΕ Μαγείρων 

 Στις 3/1/2021 μίας ΥΕ Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών-τριων 

 Στις 3/1/2021 μίας ΤΕ Νοσηλευτών - τριών 

 Στις 8/1/2021 μίας ΥΕ Βοηθών Θαλάμου 

 Στις 8/1/2021 μίας ΤΕ Νοσηλευτών - τριων 

 Στις 9/1/2021 μίας ΥΕ Πρεσαδόρων - Σιδερωτών-τριων 

 Στις 9/1/2021 ενός ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη 

 Στις 9/1/2021 ενός ΥΕ Λατζέρηδων 

 Στις 13/1/2021 μίας ΤΕ Νοσηλευτών -τριων 

 Στις 29/1/2021 ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

 Στις 14/3/2021 μίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών - τριων 



 

 

 Στις 15/3/2021 μίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών - τριων 

 Στις 22/3/2021 μίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών - τριων 

Για τους παραπάνω εργαζόμενους υπάρχει  δυνατότητα να δοθεί παράταση  με νομοθετική 

ρύθμιση, όπως έχει γίνει σε άλλους επικουρικούς εργαζόμενους αρκετές φορές τα 

προηγούμενα έτη. 

Επίσης στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπηρετούν εδώ και 4 έως 7 έτη (από το 2013, 2014 

και 2016) οι παρακάτω επικουρικοί εργαζόμενοι που έχουν παράταση θητείας μέχρι την 

έκδοση τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019, για τους 

οποίους υπάρχει δυνατότητα να δοθεί παράταση με νομοθετική ρύθμιση: 

 Ένας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

 Μία ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

 Μία ΤΕ Νοσηλευτών - τριων 

 Δύο ΥΕ Μεταφορέων ΑΣΘΕΝΏΝ 

 Τρεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 Μίας ΔΕ Παρασκευαστών - τριών 

Ακόμη στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λήγουν στις 31/12/2020 οι συμβάσεις των 

παρακάτω εργαζόμενων με ατομικές συμβάσεις (ΣΟΧ) χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής η 

δυνατότητα νέας προκήρυξης ΣΟΧ για τις θέσεις αυτές ή παράτασης (απαιτείται νομοθετική 

ρύθμιση): 

 21 ΥΕ Καθαριστών-στριών 

 2 ΔΕ Μαγείρων 

 3 ΔΕ Φυλάκων 



 

 

Τέλος, στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπηρετούν 21 εργαζόμενοι με συμβάσεις ΟΑΕΔ 

διαφόρων ειδικοτήτων (ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΥΕ Βοηθών 

Θαλάμου, ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ 

Τεχνικού, ΥΕ προσωπικού εστίασης) εκ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν: 

 12 εργαζομένων λήγουν το Φεβρουάριο του 2021 

 9 εργαζομένων λήγουν τον Οκτώβριο - Νοέμβριο του 2021 

Ουσιαστικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το επόμενο διάστημα επίκειται η λήξη 

των συμβάσεων 80 συμβασιούχων εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο 

οποίο υπηρετούν 191 μόνιμοι εργαζόμενοι (πλην ιατρών) και ένας αριθμός 50 περίπου 

επικουρικών εργαζομένων που προσλήφθηκαν και προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας.” 

Πρακτικά, λοιπόν, από τα παραπάνω προκύπτει πως, με τη λήξη των συμβάσεων και την 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού να καθυστερεί, παραλύει το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου 

Νικολάου με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες 

του Λασιθίου.  

Μάλιστα, το θέμα της υποστελέχωσης και των συμβασιούχων είχε τεθεί στον Υπουργό 

Υγείας από τους εργαζόμενους σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Νοσοκομείο, τον 

προηγούμενο μήνα, όταν και φέρεται να απάντησε “ότι θα μονιμοποιηθούν 2500 

επικουρικοί νοσηλευτές που προσλήφθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας,  με 

μοριοδότηση και όχι με μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου” και για τους 

συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που λήγουν οι συμβάσεις τους στις αρχές του 2021 ανέφερε 

ότι “η κυβέρνηση εξετάσει την παράταση των συμβάσεων τους μέσω ΕΣΠΑ” 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

 



 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν για την επίλυση του προβλήματος; 

2. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μοριοδότησης κι άλλων κατηγοριών εργαζομένων ή 

συμβάσεων που ήδη καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες του Νοσοκομείου, 

όπως για παράδειγμα εργαστηριακοί, τραυματιοφορείς, διοικητικοί, τεχνικοί, 

συμβάσεις ΟΑΕΔ, ΣΟΧ κλπ; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




