
 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας: Καμία 

απόλυση εργαζομένου που λήγει η σύμβασή του - μονιμοποίηση όλων 

των συμβασιούχων που έβαλαν πλάτη στην πανδημία 

Ο Σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου Πρέβεζας, παρουσία μιας σειράς 

σωματείων της περιοχής, πραγματοποίησε σύσκεψη, στις 13/01/2022, με 

τους ελαστικά εργαζόμενους του νοσοκομείου. 

Από τη σύσκεψη διαπιστώθηκε πως «στο νοσοκομείο Πρέβεζας όπως και σε 

όλα τα νοσοκομεία της χώρας όλο και μεγαλύτερος αριθμός μόνιμων 

υπαλλήλων αντικαθίσταται από συμβασιούχους, στα πλαίσια πάντα της 

λογικής κόστους - οφέλους και στη βάση της πολιτικής που ακολουθεί η 

σημερινή, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να μετατρέψουν τα 

νοσοκομεία σε αυτοτελείς υγειονομικές μονάδες με οικονομική αυτοτέλεια». 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου οι ελαστικά εργαζόμενοι, είναι εξ 

ορισμού «εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας» διότι εκτός του ότι "κοστίζουν" 

λιγότερο για ένα νοσοκομείο-επιχείρηση, εκτός του ότι έχουν αντικειμενικά 

λιγότερα εργασιακά δικαιώματα, είναι πιο εύκολα αναλώσιμοι και βρίσκονται 

σε μια διαρκή εργασιακή ομηρία. 

Αυτοί όμως οι εργαζόμενοι είναι «που σήκωσαν και σηκώνουν ένα τόσο 

μεγάλο βάρος στην πανδημία και που κράτησαν με τον ενθουσιασμό και  την 

συμβολή τους το νοσοκομείο όρθιο και ανοιχτό σε αυτή την πρωτοφανή 

υγειονομική κρίση» και οι οποίοι «κινδυνεύουν τους επόμενους μήνες να 

μείνουν άνεργοι, μιας και οι συμβάσεις των περισσότερων λήγουν, αρχής 

γενομένης από τον Μάρτιο μήνα. Αυτοί οι εργαζόμενοι, αν και καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αν και είναι οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία και με 

αυτή την έννοια είναι το μέλλον του νοσοκομείου, κινδυνεύουν να μείνουν 

στον δρόμο.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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                                       Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο 

Πρέβεζας και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό;  

2. Ειδικότερα, είναι ενήμερος για τα κενά που υπάρχουν στο 

νοσοκομείο ανά ειδικότητα; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να καλυφθούν τα κενά που 

υπάρχουν τόσο σε ιατρικό όσο και σε παραϊατρικό προσωπικό; 

4. Ποιος είναι ο αριθμός των συμβασιούχων που απασχολούνται στο 

νοσοκομείο; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη μονιμοποίησης των συμβασιούχων ώστε να 

καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες και αν ναι, εντός ποιου χρονικού 

πλαισίου;  

6. Υπάρχει πρόβλεψη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και αν ναι, 

ποιων ειδικοτήτων και εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

7. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τους συμβασιούχους 

εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και  οι 

οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο ώστε να ανανεωθούν 

έστω οι συμβάσεις τους, με την προοπτική άμεσης μονιμοποίησής 

τους;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 

 




