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    Προς: Υπουργό Υγείας 

 
 
Θέµα: «Μονιµοποίηση Επικουρικού Προσωπικού» 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  

Παρακολουθώντας την έντονη νοµοθετική δραστηριότητα του 

Υπουργείου Υγείας, παρατηρούµε παράλληλα, τις εξελιγµένες εκδοχές 

διευθέτησης των οργανικών κενών θέσεων για το ιατρικό προσωπικό, µε 

διαδικασίες εξπρές, σε αντίθεση µε τις κενές οργανικές θέσεις των Νοσηλευτών, 

οι οποίες παραµένουν διαχρονικά στοιχειωµένες και επικαλύπτονται µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου.  

Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 17 του κατεπείγοντος σχεδίου νόµου: 

«Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της 

πανδηµίας του κωρονοϊού COVID– 19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής 

µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών 

προς τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις», προβλέψατε τον απευθείας διορισµό (κατόπιν αίτησης) σε 

οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (Επιµελητή Β’)σε Μονάδες Μ.Ε.Θ. και 

Μ.Ε.Ν.Ν. των ιατρών µε ειδικότητα Πνευµονολογίας – Φυµατολογίας, 

Καρδιολογίας, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουργική Παίδων, 

Χειρουργική, Εσωτερικής Παθολογίας, Νεφρολογίας(Πνευµονολόγων – 

Φυµατιολόγων, Αναισθησιολόγων, οι οποίοι υπηρέτησαν εντός του 2020 ως 

επικουρικό προσωπικό στις προαναφερόµενες Μονάδες. 

 



Ρωτάµε κύριε Υπουργέ γιατί δεν προχωρήσατε σε ανάλογη ρύθµιση 
και για τους Νοσηλευτές; 

Μήπως, γιατί µας θεωρείτε αναλώσιµους; 

Επιπλέον, διαπιστώνουµε ότι συνεχίζετε να προβάλετε την πεποίθησή 

σας, ότι µετά απο ισχυρή µοριοδότηση, µε τη διαδικασία προκηρύξεων του 

ΑΣΕΠ, θα προχωρήσετε στη µονιµοποίηση των επικουρικών Νοσηλευτών.  

Άλλες διαδικασίες για τους Ιατρούς, άλλες για τους Νοσηλευτές. 

Πράξεις για τους Γιατρούς, Υποσχέσεις για τους Νοσηλευτές. 

Συµπερασµατικά, εξακολουθείτε να µην προχωράτε στις 
µονιµοποιήσεις των Νοσηλευτών, που είναι επικουρικό προσωπικό, όπως 

έχετε δηλώσει επανειληµµένως κι ας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Για τους Ιατρούς το κάνατε πράξη. 

Στο σχέδιο νόµου από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι στη 

Βουλή προς ψήφιση: «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον 

δηµόσιο τοµέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)». δεν έχουµε διαπιστώσει σε κανένα σηµείο του 

νοµοσχεδίου την αποκατάσταση των δεσµεύσεών σας, ως προς την ειδική 

µοριοδότηση Νοσηλευτών που είναι επικουρικό προσωπικό.. 

Από λόγια χορτάσαµε, από πράξεις πεινάσαµε. 

Κύριε Υπουργέ, 

Οι Νοσηλευτές εξακολουθούν να µάχονται και να στηρίζουν το Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας, µετρώντας απώλειες και νοσώντας παράλληλα.  

Η άοκνη επιτέλεση του καθήκοντός µας, δεν σας δίνει κανένα δικαίωµα 

εµπαιγµού απέναντί µας. 

 

Αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας τις πρωτόγνωρες υγειονοµικές 
συγκυρίες, σε σχέση µε την έως τώρα πολιτική συµπεριφορά του 



Υπουργείου Υγείας, διαπιστώνουµε ότι εκµεταλλεύεστε τις αρχές και τις 
αξίες των Νοσηλευτών.   

Για όλους τους προαναφερόµενους λόγους και µε πνεύµα 

συνδικαλιστικής ωριµότητας και διαφάνειας, σας καλούµε όπως εντάξετε άµεσα 

στο επόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, την µονιµοποίηση των 

επικουρικών Νοσηλευτών, όπως σε ανάλογη ρύθµιση εφαρµόσατε  µε τους 

Ιατρούς. 

Οι Νοσηλευτές δεν επαιτούν, απαιτούν, τα αυτονόητα από την Πολιτεία. 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραµµατέας 
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