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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα:
Καταβολή
υγειονομικούς

έκτακτου

Αναφορικά

καταβολή

με

την

«δώρου
του

Χριστουγέννων»

«δώρου

Χριστουγέννων»

στους
στους

υγειονομικούς, η τροπολογία που κατετέθη την προηγούμενη εβδομάδα ορίζει
τον

τρόπο

καταβολής

της

έκτακτης

οικονομικής

ενίσχυσης

στους

υγειονομικούς, ως ακολούθως:
Όπως αναφέρεται στο

πρώτο άρθρο, στο πάσης φύσεως ιατρικό,

νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε όλα τα
νοσοκομεία

του

Εθνικού

Συστήματος

Υγείας

(ΕΣΥ),

τα

στρατιωτικά

νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά
νοσοκομεία, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρεία, το
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το
Γενικό Νοσοκομείο Θήρας διά Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ),
το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και Ψυχιατρική Μονάδα
Κρατουμένων Κορυδαλλού και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),
καταβάλλεται για το 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ίση προς ήμισυ του
καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.
Σύμφωνα με την τροπολογία, το επίδομα χορηγείται ακέραιο, εφόσον ο
δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο
του 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη
μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2021.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα
μικρότερο το παραπάνω, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα
μισθοδοσίας του δικαιούχου.
Εξαιρούνται όσοι απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό
διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε
αναστολή καθηκόντων. Σε περίπτωση άρσης της αναστολής, ο δικαιούχος
λαμβάνει τμήμα του επιδόματος.

Η

Πανελλήνια

Ομοσπονδία

Εργαζομένων

Δημοσίων

Νοσοκομείων

(ΠΟΕΔΗΝ) με δελτία τύπου στις 9.12.2021 καταγγέλλει αδικίες στην
πρόβλεψη καταβολής του έκτακτου επιδόματος για το προσωπικό των
Προνοιακών Μονάδων και την εξαίρεση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής
Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ).
Συγκεκριμένα με το Α.Π. 5353 η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει πως «αδικείται
κατάφορα το Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων που αποκλείεται από τη
χορήγηση του έκτακτου επιδόματος. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
πανδημίας σε μονάδες που περιθάλπουν άτομα με ειδικές ανάγκες, που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και προσφέρουν Νοσηλευτική και Ιατρική
φροντίδα. Προσπαθούν σε αντίξοες συνθήκες, να αποφύγουν τη διασπορά
του ιού εντός των Μονάδων και εισπράττουν για άλλη μια φορά την αδικία.»
Με το Α.Π. 5354 Δ.Τ. καταγγέλλει πως «Στο έκτακτο επίδομα δεν
συμπεριλαμβάνεται το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
(ΕΚΕΨΥΕ), που είναι φορέας του Υπουργείου Υγείας και παρέχει σημαντικές
υπηρεσίες

Ψυχικής

Υγείας.

Επίσης

είναι

κατάφορη

αδικία

να

μην

συμπεριλαμβάνονται αναλογικά για το διάστημα που παρέχουν υπηρεσία οι
συνάδελφοι και βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Το επίδομα χορηγείται
κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 30/11/2021. Ως εκ τούτω είναι αδικία
να μην συμπεριληφθούν οι συνάδελφοι που έως 31/8/2021 βρίσκονταν στην
πρώτη γραμμή. Υπάρχουν μάλιστα εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή
εργασίας λόγω λήξης του πιστοποιητικού νόσησης λίγες ημέρες πριν την
30/11/2021. Εξαιρούνται επίσης οι υπάλληλοι των υγειονομικών περιφερειών
που στη πρώτη χορήγηση του επιδόματος το Πάσχα 2020 ήταν δικαιούχοι.
Σας καλούμε να συμπληρωθεί ο Νόμος και να προστεθεί η αναλογική
χορήγηση του επιδόματος στους παραπάνω συναδέλφους.»
Τέλος ο κ Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και Διευθυντής
Νευροχειρούργος

στο

Γενικό

Νοσοκομείο

Νίκαιας με

ανάρτησή

του

αναρωτιέται «γιατί οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που είναι σε αναστολή από
1/9/2021 δεν θα πάρουν τίποτα έστω από το πενιχρό επίδομα; Δεν
εργάστηκαν κανονικά 1/1/2021 έως 31/8/2021; Γιατί να μην πάρουν τα οκτώ
δωδέκατα;» χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή «κυβερνητικές χαζομάρες».
Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ;
2. Προτίθεται να προβεί σε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να
συμπεριληφθεί και το προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων στους
δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος Χριστουγέννων;
3. Προτίθεται να προβεί σε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να
συμπεριληφθεί και το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος
Χριστουγέννων ώστε να χορηγηθεί αναλογικά το επίδομα για όσο
διάστημα εργάζονταν οι συνάνθρωποί μας;
4. Αναφορικά με το υγειονομικό προσωπικό που είναι σε αναστολή,
ισχύει πως εξαιρούνται καθ’ ολοκληρία από το επίδομα και δεν θα
τους χορηγηθεί αναλογικά για όσο διάστημα εργάζονταν από
1/1/2021 έως και 31/8/2021;
5. Αν ναι, υπάρχει πρόβλεψη αναθεώρησης της συγκεκριμένης
πρόβλεψης ώστε να λάβουν ποσοστό του επιδόματος όσοι
υγειονομικοί

εργάζονταν

ανελλιπώς

από

1/1/2021

έως

και

31/8/2021, δεδομένου πως κι εκείνοι ήταν στην πρώτη γραμμή και
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για σώζουν ανθρώπινες ζωές και να
καλύπτουν τα πολλά κενά του ΕΣΥ που η Κυβέρνηση αρνείται να
καλύψει με μόνιμες προσλήψεις;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

