
 

 

 

     

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Επίσχεση εργασίας στο ΕΚΑΒ» 

 

Σε αποχή από την εργασία του προχώρησε από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 το 

προσωπικό του ΕΚΑΒ, διεκδικώντας την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών 

της τακτικής μισθοδοσίας Ιουλίου και Αυγούστου 2020 καθώς και των υπερωριών και 

εξαιρεσίμων Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου για το επικουρικό προσωπικό που 

προσλήφθηκε για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας COVID-19. 

 

Μάλιστα, το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας με 

επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, εκφράζει την έντονη 

διαμαρτυρία του για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων, σημειώνοντας ότι παρά τις 

επανειλημμένες παρεμβάσεις του σωματείου, το ζήτημα της μη καταβολής των 

οφειλόμενων αποδοχών, δεν έχει επιλυθεί. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως στο ξέσπασμα της πανδημίας οι εξαγγελίες 

ανέφεραν πως όσοι προσλαμβάνονταν θα μονιμοποιούνταν, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 

1. Είναι ενήμερος για την επίσχεση εργασίας του προσωπικού στο ΕΚΑΒ; 

2. Για ποιο λόγο δεν έχουν καταβληθεί μέχρι και σήμερα, μέσα Σεπτεμβρίου, τα 

δεδουλευμένα της τακτικής μισθοδοσίας Ιουλίου και Αυγούστου 2020; 

3. Τι μέτρα θα ληφθούν για να εξοφληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα Ιουλίου και 

Αυγούστου; 
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4. Για ποιο λόγο δεν έχουν πληρωθεί, μέχρι και σήμερα, μέσα Σεπτεμβρίου, οι 

υπερωρίες και τα εξαιρέσιμα Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου; 

5. Τι μέτρα θα ληφθούν για να εξοφληθούν άμεσα οι υπερωρίες και τα εξαιρέσιμα 

Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου; 

6. Τι μέτρα θα ληφθούν για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ όσο 

διαρκεί η επίσχεση του επικουρικού προσωπικού; 

7. Ισχύουν οι εξαγγελίες περί μονιμοποίησης του επικουρικού προσωπικού που 

προσελήφθη για την αντιμετώπιση της πανδημίας ή ήταν επικοινωνιακό τέχνασμα 

για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ; 

8. Ισχύει πως παραιτούνται πολλοί από τους επικουρικούς που κλήθηκαν να 

εργαστούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αν ναι, πόσοι έχουν παραιτηθεί 

από Ιούλιο και από ποια τμήματα; 

9. Υπάρχουν τώρα προκηρύξεις για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και αν ναι, 

υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής; Υπάρχουν κίνητρα συμμετοχής; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




