
 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

           τον Υπουργό Οικονομικών   

Θέμα: Ανακοίνωση ΟΕΓΝΕ για άμεση εξόφληση απλήρωτων εφημεριών 

υγειονομικών 

Η Ομοσπονδία  Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΓΝΕ) με την 

Α.Π 11826/13-12-2021 ανακοίνωσή της απαιτεί να πληρωθούν όλοι οι 

υγειονομικοί, πριν από τα Χριστούγεννα, στο ακέραιο το σύνολο των 

δεδουλευμένων τακτικών και πρόσθετων εφημεριών. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «οι ήρωες υγειονομικοί που τους 

χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια, με ευθύνη της κυβέρνησης, θα κάνουν 

Χριστούγεννα χωρίς να έχουν πληρωθεί δεδουλευμένες εφημερίες και ώρες 

μηνών. Η διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι θα τις πληρωθούν έως το τέλος 

του έτους δε τους αρκεί και δηλώνουν ότι «δεν έχουν καμία διορία», ενώ  

γνωστοποιείται ότι «είναι απαράδεκτο να έχουμε φτάσει Δεκέμβρη και να μην 

έχει εκταμιευτεί ακόμα το κονδύλι των εφημεριών και των ωρών του 4ου 

τριμήνου» διότι εκείνοι έχουν έγκαιρα αναδείξει το πρόβλημα και όφειλαν να 

έχει ήδη λυθεί. Το πινγκ πονγκ ευθυνών μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και 

Υπουργείου Υγείας δεν τους αφορά διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

«όταν πρόκειται για δωράκια εκατομμυρίων ευρώ στους επιχειρηματίες η 

κυβέρνηση εξασφαλίζει με fast track διαδικασίες να ξεπερνιούνται νομικά 

κωλύματα σε χρόνο dt, αλλά όταν πρόκειται οι εργαζόμενοι να πληρωθούν τα 

δεδουλευμένα τους να καθυστερεί χαρακτηριστικά». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι υγειονομικοί, οι οποίοι είναι 

οι στυλοβάτες του ΕΣΥ που η Κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει αποδυναμωμένο 

και υποστελεχωμένο σε περίοδο πανδημίας, έχουν υπερβάλει εαυτόν για να 

σώσουν συμπολίτες μας,  

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη εκταμιευτεί το κονδύλι για την 

πληρωμή στο σύνολο των δεδουλευμένων τακτικών και πρόσθετων 
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εφημεριών και ωρών του 4ου τριμήνου του Υγειονομικού 

προσωπικού; 

2. Ποιος ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση εκταμίευσης; 

3. Ποια συγκεκριμένη ημερομηνία θα πληρωθούν οι δεδουλευμένες 

τακτικές και πρόσθετες εφημερίες των υγειονομικών; 

4. Ποιες άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να μην 

παρατηρηθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον με την εξόφληση 

των τακτικών και πρόσθετων εφημεριών; 

 

                                    Η ερωτώσα βουλευτής 

 

       

                                     Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

  

 

 

 




