
 

 

 

 

 

Πέμπτη 7/10/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Υγείας 

Θέμα : Η κυβέρνηση εμπαίζει τους επικουρικούς του ΕΣΥ που χειροκροτούσε πριν 

από μερικούς μήνες 

 

Η παρατεταμένη περίοδος της υγειονομικής κρίσης που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 

και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έφερε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα όριά του, ίσως 

μάλιστα τα ξεπέρασε. Επί δεκαέξι μήνες οι υγειονομικοί της χώρας μας – γιατροί 

νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό – βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή με 

αυταπάρνηση. Κάποιοι έχασαν ακόμα  και τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Και όμως, 

πέρα από χειροκροτήματα και λεκτικούς επαίνους, στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα 

που να επιβραβεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά τους.  

Αντιθέτως, η πολιτεία τους εμπαίζει. 

Όπως καταγγέλλουν οι επικουρικοί υγειονομικοί του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, στο 
σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνησή σας με τίτλο «Κύρωση της από 26.7.2021 
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς», 
γίνεται αναφορά σε 5μηνη ανανέωση των συμβάσεων, κάτι που είναι πρωτοφανές 
για τον κλάδο. Πρωτοφανές, διότι μέχρι τον Οκτώβριο 2020 δίνονταν ετήσιες ή 
διετείς παρατάσεις. 

Αυτή η πρωτόγνωρη πρόταση δεν συνάδει με καμία κυβερνητική εξαγγελία / 
τοποθέτηση το προηγούμενο διάστημα καθώς οι αρμόδιοι έλεγαν σε όλους τους 
τόνους ότι επιθυμούν τη μονιμοποίησή των επικουρικών και ότι μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι προκηρύξεις θα παραμείνουν, θα ανταμειφθούν κλπ.  Να 
σημειωθεί εδώ ότι η παράταση είναι κατά το μέγιστο 5μηνη, υπό την έννοια ότι  
αφορά μόνο τους μισούς συμβασιούχους, των οποίων οι συμβάσεις  τελειώνουν 
τον Οκτώβριο. Διότι σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της 
29ης Σεπτεμβρίου 2021, οι συμβάσεις που λήγουν τον Δεκέμβριο παρατείνονται 
μόνο κατά τρεις μήνες, ενώ άλλες που λήγουν αργότερα, παρατείνονται για έναν 
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μήνα! Οι 16.000 επικουρικοί υγειονομικοί επομένως θα βρεθούν εκτός εργασίας  σε  
λίγους μήνες, χωρίς να γνωρίζουν τι θα απογίνει με τις συμβάσεις τους και πώς θα 
προγραμματίσουν τη ζωή τους σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Κρίνουμε ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να λησμονεί ή να παραβλέπει την προσφορά 
των υγειονομικών που εργάστηκαν σκληρά σε αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες 
για να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ. Μέσα από τις μεγάλες αντιξοότητες απέκτησαν 
εμπειρία ανεκτίμητη σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η οποία θα πρέπει να 
αναγνωριστεί και να αξιοποιηθεί εντός του δημόσιου Συστήματος Υγείας. Για αυτό 
τον λόγο πρέπει να μοριοδοτούνται οι επικουρικοί που εργάστηκαν εν μέσω 
πανδημίας σε σχέση με άλλους υποψηφίους που δεν  διαθέτουν αυτή την εμπειρία.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο υπουργός: 

 Με ποιόν τρόπο επιβραβεύετε τους αγωνιστές της υγείας που «έβαλαν 
πλάτη» στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης; 

 Γιατί προτείνετε 5μηνη παράταση των συμβάσεων των επικουρικών του ΕΣΥ 
και όχι ετήσια ή διετή, όπως γινόταν μέχρι τώρα;  

 Πώς θα διασφαλίσετε την μοριοδότηση όσων εργάστηκαν σε συνθήκες 

έκτακτης ανάγκης στους επερχόμενους διορισμούς στο ΕΣΥ;  

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




