
 

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: «4000 προσλήψεις μόνιμων ιατρών» 

 
Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 ο βουλευτής της ΝΔ κ Κωνσταντίνος Μπογδάνος 

δήλωσε στην πρωινή εκπομπή της ΕΤ1 πως η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 4000 

μόνιμες προσλήψεις στο χώρο της Υγείας. 

Στις 3 Μαΐου 2020, μεσούσης της πανδημίας, δηλώνατε σε συνέντευξή σας στην 

εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής και στη δημοσιογράφο Πέννυ Μπουλούτζα 

«Οι προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας έχουν ήδη ξεπεράσει τις 4.000, 

όταν ο αρχικός προγραμματισμός ήταν 2.000. Μια σαφής απόδειξη ότι η Κυβέρνηση 

του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν λογάριασε το κόστος προκειμένου να ενισχύσει σε 

έμψυχο δυναμικό τις Μονάδες Υγείας σε όλη τη χώρα. 

Καλύψαμε πάγιες ελλείψεις του παρελθόντος, ενισχύοντας αποφασιστικά κρίσιμους 

τομείς του συστήματος υγείας, όπως ο νοσηλευτικός. 

Την επόμενη μέρα της κρίσης είναι δέσμευση της Κυβέρνησης πως θα 

μονιμοποιηθούν στο ΕΣΥ όλοι οι επικουρικοί νοσηλευτές – υπολογίζονται περίπου 

2.000 σήμερα – ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο πρόσληψης 942 μόνιμοι ιατροί.» 

Στη ΔΕΘ, πριν λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της 

ομιλίας του στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων που εξήγγειλε, ότι θα ενισχυθεί το 

ΕΣΥ με προσωπικό. Όπως είπε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας «θα ενισχυθεί με 4000 

μόνιμες προσλήψεις κυρίως νοσηλευτών και πρωτίστως από όσους υπηρέτησαν ως 

επικουρικοί στην πανδημία». 

Κατόπιν του παραπάνω και με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο 

ΕΣΥ, το απλήρωτο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα αμέτρητα κενά σε 

βασικές ειδικότητες, 
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Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Έγιναν ή θα γίνουν οι 4000 προσλήψεις στο χώρο της Υγείας; 

2. Αν έχουν γίνει παρακαλώ να μας δοθεί αναλυτικά ο αριθμός και η ειδικότητα 

των προσληφθέντων ανά νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας. 

3. Αν δεν έχουν γίνει ακόμα, εντός ποιου χρονικού πλαισίου θα γίνουν και ποιες 

δομές υγείας αφορούν; 

4. Σε ποιους αναφέρεστε όταν μιλάτε για 4000 μόνιμες προσλήψεις; Σε ιατρούς 

ή νοσηλευτές; 

5. Ποια τα κριτήρια πρόσληψης για τις 4000 μόνιμες θέσεις; 

6. Σε αυτές τις θέσεις συμπεριλαμβάνεται και προσωπικό απασχολούμενο σε 

ΜΕΘ; 

7. Αυτές οι 4000 μόνιμες προσλήψεις αφορούν επικουρικούς που 

προσελήφθησαν λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με την αρχική κυβερνητική 

εξαγγελία ή στη μονιμοποίηση συμβασιούχων;  

8. Αν πρόκειται για τους επικουρικούς που κλήθηκαν να καλύψουν κενές 

οργανικές θέσεις λόγω πανδημίας,  δεν θεωρείτε πως αυτό αποτελεί αδικία 

για τους επί χρόνια συμβασιούχους που καλύπτουν πάγιες ανάγκες του 

συστήματος; 

9. Αν πρόκειται για τους συμβασιούχους, δεν αποτελεί εξαπάτηση των 

επικουρικών που προσελήφθησαν να καλύψουν το καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης, με πολλούς να μην έχουν πληρωθεί καν μισθούς και υπερωρίες; 

10. Ποια η διαδικασία με την οποία θα μονιμοποιηθούν ή έχουν μονιμοποιηθεί 

οι 4000 συμπολίτες μας; 

11. Ποιος ο μισθός ανά κατηγορία, πόσες υπερωρίες οφείλουν να κάνουν 

σύμφωνα με το νόμο και με τι αμοιβή; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




