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Προς τoν Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη. 

Θέμα: «Άρνηση αναγνώρισης ως ημερών αργίας των δύο ημερών της κακοκαιρίας 
στο υγειονομικό προσωπικό από τις υπηρεσίες και τις διοικήσεις.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Oι κατά την κυβέρνηση ήρωες, οι υγειονομικοί που με πολλές δυνάμεις προσπαθούν 
να αντεπεξέλθουν στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, είναι σαφές ότι 
μόνο ως ήρωες δεν αντιμετωπίζονται. Τα προβλήματα παραμένουν καθώς η πολύ 
μεγάλη πίεση από τον χιονιά που δέχτηκαν τα νοσοκομεία της Αττικής κατά τις ημέρες 
της κακοκαιρίας, δημιούργησαν συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Αρκετοί εργαζόμενοι 
μετά από ημέρες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ώστε να γίνει αλλαγή στις βάρδιές 
τους. Όπου χρειάστηκε, όσοι κι όσες εφημέρευαν την προηγούμενη ημέρα 
παρέμειναν στα πόστα τους ενώ στα αποκλεισμένα νοσοκομεία οι υγειονομικοί 
αναγκάστηκαν να κάνουν τρεις διαδοχικές βάρδιες. Το προσωπικό που τελούσε σε 
υπηρεσία και δεν μπορούσε να αντικατασταθεί πραγματοποίησε δεύτερη βάρδια, 
οπότε προφανώς κι εργάστηκε επιπλέον ώρες. Οι άνθρωποι που με αυταπάρνηση 
κατάφεραν να διατηρήσουν ανοιχτά τα νοσοκομεία αυτές τις δύσκολες ημέρες της 
χιονόπτωσης δεν θα πληρωθούν τις ημέρες αυτές, ως ημέρες αργίας αντίθετα με αυτό 
που προβλέπει ο νόμος για την εργασία.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων 
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) το υπουργείο Υγείας αρνείται να χορηγήσει ως αργία στο 
υγειονομικό προσωπικό τις δύο μέρες της κακοκαιρίας. Αναλυτικά εξηγούν ότι: «Τις 
δύο ημέρες του χιονιά Τρίτη και Τετάρτη δόθηκε αργία σε όλο το Δημόσιο. Η κεντρική 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, το επιτελικό κράτος δηλαδή ήταν κλειστό. 
Κατεβασμένα ρολά. Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, Πρόνοια 
με τον τρόπο και την ερμηνεία δίνονται??, εν λόγω αργία δεν θα αμειφθούν με την 
προσαύξηση των αργιών, παρότι δούλευαν στα Νοσοκομεία τρεις και τέσσερις βάρδιες 
χωρίς σταματημό. Ταυτόχρονα, επίσημα δεν δικαιούνται ημέρες ανάπαυσης. Τις δύο 
ημέρες που οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν σπίτια τους με αργία, το υγειονομικό 
προσωπικό ήταν εγκλωβισμένο στα Νοσοκομεία ή στους δρόμους προκειμένου να 
φτάσουν στα Νοσοκομεία να αντικαταστήσουν τους συναδέλφους. Αντί για 
επιβράβευση με το αυτονόητο της προσαύξησης των δύο ημερών ως αργίες όσων 
δούλευαν, αντιμετωπίζονται με το χειρότερο τρόπο.»  
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Υπήρχε προσωπικό που έκανε τρεις βάρδιες συνεχόμενες και προσπαθούσε πάνω στα 
εξεταστικά κρεβάτια να ξεκουραστεί για δύο ώρες, καθώς τα νοσοκομεία ήταν γεμάτα 
και δεν υπήρχαν κλίνες για να αναπαυθεί ένας υγειονομικός υπάλληλος, να αισθανθεί 
ότι αναζωογονήθηκε ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το πολύ δύσκολο έργο του. 
Αποδεκατισμένοι ιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, διοικητικοί, πάλεψαν κάτω 
από το βάρος των αποφάσεων της κυβέρνησης, η οποία εδώ και δύο χρόνια 
αντιμετωπίζει την πανδημία με μπαλώματα, χωρίς καμία μόνιμη πρόσληψη και με 
στοχευμένη υποβάθμιση των Δημόσιων Νοσοκομείων. Οι Δήμοι όφειλαν πάνω από 
όλα να φροντίσουν τα νοσοκομεία να είναι προσβάσιμα, να μπορεί το προσωπικό να 
επιστρέψει σπίτι του, να αλλάξουν οι βάρδιες. Δεν είναι δυνατόν πάνω από 24 ώρες 
εργασίας στο νοσοκομείο χωρίς ξεκούραση και με την ευθύνη τόσων ασθενών, 
διαχείριση που οπωσδήποτε απαιτεί ψύχραιμο μυαλό. Οι υγειονομικοί υπάλληλοι στο 
δημόσιο σύστημα υγείας επίσης έχουν οικογένειες και υποχρεώσεις αλλά έπρεπε να 
δοθεί προτεραιότητα στο να παραμείνουν ανοιχτά τα νοσοκομεία για την πρόσβαση 
των ασθενών, αυτό χρειαζόταν να είναι προτεραιότητα πάνω από όλα. Τόσο ο 
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ όσο και οι ίδιοι οι νοσηλευτές κατήγγειλαν πως αναγκάστηκαν 
να κάνουν διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες αυτές τις ημέρες καθώς δεν μπορούσαν να 
τους αντικαταστήσουν οι συνάδελφοί τους. Πρακτικά ήταν αποκλεισμένα 20 μεγάλα 
νοσοκομεία, ειδικά στον άξονα της λεωφόρου Μεσογείων. «Ακόμη και από μικρά 
ζητήματα φαίνεται η αντιμετώπιση της πολιτείας προς το υγειονομικό προσωπικό που 
κάποτε αποκαλούσαν «ήρωες»!!!» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Αντί για 
επιβράβευση με το αυτονόητο της προσαύξησης των δύο ημερών ως αργίες για όσους 
δούλευαν, αντιμετωπίζονται με το χειρότερο τρόπο και απαιτείται από την Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο Υγείας να χαρακτηρίσουν ως αργίες την Τρίτη 25/01/2022 και Τετάρτη 
26/01/2022 για τη Δημόσια Υγεία. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

- Πως προτίθεστε να αποκαταστήσετε την αδικία και να χορηγήσετε ως ημέρες αργίας 
την Τρίτη 25/01/2022 και Τετάρτη 26/01/2022 για τους εργαζόμενους των δημόσιων 
νοσοκομείων, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια και αυτοθυσία υπό τις αντίξοες 
συνθήκες της κακοκαιρίας προσπάθησαν να αντεπεξέλθουν; 
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