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Θεσσαλονίκη, 09/12/2022

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα των υγειονομικών εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας της
χώρας»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από εργαζομένους στα Κέντρα Υγείας της χώρας, εδώ και
χρόνια οι εργαζόμενοι σε αυτά βιώνουν αρκετές αδικίες σε βάρος τους αλλά και έρχονται
καθημερινά αντιμέτωποι με αρκετές παραλείψεις και αστοχίες του συστήματος. Σύμφωνα
πάντα με τους ίδιους,  στο οργανόγραμμα με την επιλογή Προϊσταμένων τμημάτων
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και λοιπών επαγγελμάτων πρέπει να προστεθούν και οι
ειδικότητες του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, του Οδοντοτεχνίτη και του
Εργοθεραπευτή που μέχρι  τώρα απουσίαζαν.  Ακόμη, πρέπει  να διορθωθεί  μια άλλη
χρόνια αδικία και να γίνεται η επιλογή των Προϊσταμένων με υπαλλήλους της
κατηγορίας
«ΠΕ ή ΤΕ»,  χωρίς να υπάρχει  προβαδίζουσα κατηγορία,  αντίθετα με ό,τι  ως τώρα
συνέβαινε και αποκλείονταν κατά παράβαση οι ΤΕ εργαζόμενοι από καθήκοντα
Προϊσταμένων.  Ένα άλλο πάγιο αίτημα των υγειονομικών εργαζομένων είναι  άμεση
έκδοση απόφασης για παράταση των συμβασιούχων του επικουρικού προσωπικού -
ΟΑΕΔ - ΣΟΧ -  Κοινοτικής Νοσηλευτικής που υπηρετούν στην ΠΦΥ, των οποίων οι
συμβάσεις λήγουν στο τέλος του 2022. Η υποστελέχωση είναι ένα άλλο μεγάλο
πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια ταλανίζει τις Δημόσιες Δομές Υγείας και που μόνο
με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,  ιατρικού,  υγειονομικού, διοικητικού θα
λυθεί, αφού φυσικά πρώτα εκτιμηθούν οι πραγματικές ανάγκες. Οι υγειονομικοί ακόμη
ζητούν να δοθεί με βάση το άρθρο 99 του Ν. 4600/2019 ειδικής άδειας κλειστού χώρου
και  σε επαγγελματίες  υγείας  των  ΤΕΠ  των  Κέντρων  Υγείας  24ώρης  λειτουργίας.
Επιπροσθέτως, μια σειρά οικονομικών αιτημάτων από τους υγειονομικούς ζητούν από
την Πολιτεία ικανοποίηση. Τέτοια είναι η χορήγηση οδοιπορικών των επαγγελματιών
υγείας που πραγματοποιούν εργασίες εκτός των Κέντρων Υγείας αλλά και η απόδοση
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους στις
δημόσιες δομές στην Π.Φ.Υ. Η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει την προσήκουσα προσοχή
στα αιτήματα των υγειονομικών εργαζομένων και να φροντίσει, ώστε να τα
ικανοποιήσει. Ας έχει κατά νου ότι  μόνο  με  ικανοποιημένους  εργαζόμενους  θα
μπορέσει να στηριχθεί το ετοιμόρροπο οικοδόμημα της Δημόσιας Υγείας της χώρας.
Καιρός  για  γενναίες  αποφάσεις  που  θα αντιστρέψουν καταστάσεις αστοχιών και
παραλείψεων ετών.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
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Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται     ο     κ.     Υπουργός  :

1. Σε  ποιες  ενέργειες  προτίθεστε  να προβείτε,  προκειμένου  να  φροντίσετε  και  να
ικανοποιήσετε τις ελλείψεις σε ιατρικό, υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό των
Δομών Υγείας της χώρας;

2. Για ποιους λόγους από τις επιλογές των Προϊσταμένων τμημάτων Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας απουσίαζαν ως τώρα οι ειδικότητες του Τεχνολόγου Ιατρικών
Εργαστηρίων, του Οδοντοτεχνίτη και του Εργοθεραπευτή;

3. Για ποιους λόγους ως τώρα αποκλείονταν κατά παράβαση οι ΤΕ εργαζόμενοι από
καθήκοντα Προϊσταμένων σε Δομές Υγείας της χώρας;

4. Τι προτίθεσθε να κάνετε, αναφορικά με τα χρόνια οικονομικά αιτήματα των
υγειονομικών που ζητούν από την Πολιτεία ικανοποίηση;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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