
 

     

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Οι ΥΠΕ ζητούν καταγραφή των υγειονομικών υπαλλήλων που έχουν 

εμπλακεί με την νόσο covid-19» 

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής με ανακοίνωσή του στις 

21 Νοεμβρίου 2020 στηλιτεύει την τακτική της κυβέρνησης να επενδύει στη δημιουργία μιας 

ακόμη διαιρετικής τομής μεταξύ των υγειονομικών υπαλλήλων καθώς, με έγγραφο που 

στάλθηκε στα νοσοκομεία από τις ΥΠΕ, ζητάει να καταγραφούν οι υπάλληλοι που εμπλέκονται 

με την νόσο covid-19, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο της καταγραφής, προκαλώντας τη 

δημιουργία φημών για οικονομική παροχή. 

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει «Θα έπρεπε το υπουργείο να γνωρίζει πως 

στα νοσοκομεία και στους άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όλοι οι υγειονομικοί 

υπάλληλοι εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με όλες τις ασθένειες. Αντί η κυβέρνηση 

να εντάξει όλους τους υγειονομικούς στα ΒΑΕ εδώ και τώρα, προσπαθεί να δώσει επιδόματα 

σε συγκεκριμένες ομάδες με σκοπό το διαχωρισμό. Μια ακόμη φορά οι αποφάσεις της 

κυβέρνησης και του υπουργείου υγείας, αγνοούν τις φωνές των υγειονομικών που φωνάζουμε 

για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μια ακόμη φορά προσπαθεί να δημιουργήσει χάσμα 

μεταξύ των υγειονομικών υπαλλήλων.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως οι 

συμβάσεις των εντατικολόγων θα γίνουν αορίστου χρόνου, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων 

Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής; 

2. Ισχύει πως έχει ζητηθεί από τις ΥΠΕ καταγραφή των εργαζομένων στα νοσοκομεία 

που εμπλέκονται με τον covid-19; 

3. Αν ναι, ποιος ο λόγος που ζητείται η καταγραφή τους; 

4. Ισχύουν οι φήμες περί οικονομικής τους αποζημίωσης; 
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5. Αν ναι, δεν αποτελεί αυτό αδικία απέναντι σε όλους τους υγειονομικούς που δίνουν 

καθημερινά αγώνα σε όλα τα τμήματα των νοσοκομείων, εν μέσω πανδημίας, 

θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο; 

6. Προβλέπεται να ενταχθούν όλοι οι υγειονομικοί αδιακρίτως στα Βαρέα και 

Ανθυγιεινά, όπως έχουν δικαίως ζητήσει; 

7. Εκτός των εντατικολόγων προβλέπεται η μονιμοποίηση και του υπόλοιπου 

επικουρικού υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




