
 

 

Ηράκλειο, 8 Ιουλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Λήξη Συμβάσεων εργασίας στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου 

Σε επιστολή του το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου 

αναφέρει  τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει, το Νοσοκομείο 

Αγίου Νικολάου κυρίως λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες 

ειδικότητες.  

Αναφέρει ότι στο επόμενο χρονικό  διάστημα ως  31/12/2022,   επίκειται η λήξη των 

συμβάσεων 50 συμβασιούχων εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το 

πρώτο εξάμηνο του 2022 επίκειται η λήξη των συμβάσεων άλλων 71 συμβασιούχων 

και στο δεύτερο εξάμηνο 22 εργαζομένων. Πιο αναλυτικά: 

• Στις 31/10/21 λήγουν οι παρατάσεις συμβάσεων 27 επικουρικών εργαζομένων 

όλων των ειδικοτήτων 

• Στις 31/12/21 λήγουν οι παρατάσεις συμβάσεων 23 εργαζόμενων με ατομικές 

συμβάσεις -ΙΔΟΧ στην καθαριότητα, στη φύλαξη και στην εστίαση                                                                                                   

• Το πρώτο εξάμηνο του 2022 λήγουν οι συμβάσεις 59 επικουρικών 

εργαζομένων όλων των υπηρεσιών (νοσηλευτικής, διοικητικής, τεχνικής)                                                             

• Εντός του 2022 (κυρίως στο πρώτο τρίμηνο) λήγουν οι συμβάσεις 17 

εργαζομένων με συμβάσεις ΟΑΕΔ 

• Από τον Αύγουστο του 2022 ως το Νοέμβριο του 2022 λήγουν οι συμβάσεις 

άλλων 17 επικουρικών υπαλλήλων 

                                                                                                                                              

Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προβλέπονται 475 οργανικές 

θέσεις και εργάζονται σε αυτό 256 μόνιμοι εργαζόμενοι. 

Εκτός από τους 256 μόνιμους, εργάζονται στο ΓΝΑΝ συνολικά 143 συμβασιούχοι 

(103 επικουρικοί, 17 ΟΑΕΔ, 23 ΙΔΟΧ), οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Δεδομένου 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. 
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Ερωτάται o κ. Υπουργός: 

Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τις συμβάσεις ώστε να μην προκληθεί άνευ 

προηγουμένου δυσλειτουργία του Νοσοκομείου και των τμημάτων και κλινικών του; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 




