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Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2009 

Αριθ. Πρωτ.: 45 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ  

«Ρύθμιση όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ 

σύμφωνα με το Π/Δ 76/2005 και άλλες διατάξεις» 

 

Αξιότιμοι Κύριοι 

 

Πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ για τη κατάθεση στην Βουλή του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Ρύθμιση 

όρων απασχόλησης νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π/Δ 76/2005 και άλλες 

διατάξεις». 

Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα σημαντικότατο θέμα που θα επηρεάσει τα επαγγελματικά μας 

δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μας για τα επόμενα χρόνια. Ως επίσημοι φορείς της Γενικής 

Ιατρικής στη χώρα μας, ΕΝΩΣΗ και ΕΛΕΓΕΙΑ, με  επιστολές μας στις 30 Οκτωβρίου  και στις 7 

Δεκεμβρίου 2008  είχαμε ζητήσει επείγουσα συνάντηση για τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς κανείς παράγοντας του 

Υπουργείου δεν απάντησε στις εκκλήσεις μας για διάλογο, με αποτέλεσμα, η εκτίμηση που είχαμε από 

τότε, έχει γίνει πλέον βεβαιότητα αφού και το πρόσφατο σχέδιο νόμου  δεν αναφέρει τίποτα για 

θέματα της Π.Φ.Υ. και της Γενικής Ιατρικής.  

 

Οι κυριότερες ενστάσεις και διαφωνίες μας είναι οι εξής : 

1. Σε μια περίοδο που ο εναγκαλισμός και η εξάρτηση των Κέντρων Υγείας από τα Νοσοκομεία έχει 

φανεί πλέον ότι βρίσκεται σε κρίση, με το παρόν νομοσχέδιο «αναβαθμίζεται» η  ασφυκτική αυτή 
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εξάρτηση, όπως π.χ  με εκλεκτορικά σώματα όπου ο λόγος των ιατρών των Κέντρων Υγείας για 

θέματα που αφορούν τους ίδιους, υποβαθμίζεται αντί να ενδυναμώνεται. 

 

2. Ταυτόχρονα «τιμωρείται» η μετακίνηση γιατρών με αποτέλεσμα να είναι σίγουρη η παραπέρα 

αποδυνάμωση σχηματισμών της Π.Φ.Υ και δη της περιφέρειας. Αλήθεια, οι παράνομες μετακινήσεις 

συναδέλφων που επιχειρείται να πραγματοποιηθούν με τις  διαταγές  διαφόρων διορισμένων 

διοικητών νοσοκομείων και που εμείς αντιστρατευόμαστε σε συνεργασία με τους θιγόμενους 

συναδέλφους μας, έχουν απασχολήσει τους υπευθύνους; 

 

3. Αναρωτιόμαστε, τι θα γίνει σε νεοσύστατες μονάδες όπως Κλινικές, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα 

Περιφερειακά Ιατρεία; 

Από τη μία μεριά οι νέοι συνάδελφοι θα είναι όλοι Επιμελητές Β΄ και από την άλλη με τη νέα σύμβαση 

απαγορεύεται η εξέλιξη των ιατρών για τα επόμενα 2 χρόνια. Πως θα διοικηθούν λοιπόν οι νέες 

μονάδες; 

 

4. Αναφορικά με το ρεπό και τις εφημερίες, δεν είναι καθόλου σαφές ότι εξυπηρετείται το νέο 

θεσπισμένο ωράριο αλλά ταυτόχρονα  και η  απαγόρευση της συνεχούς εργασίας του ιατρού πέραν 

του 16ώρου και γι' αυτό ζητούμε περαιτέρω διάλογο και διευκρινίσεις. 

 

Για τους παραπάνω λόγους επιμένουμε ότι  ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου 

νόμου είναι ανάγκη να γίνει ουσιαστικός  διάλογος και κυρίως να πάρετε υπόψη σας τις προτάσεις μας 

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
 

 

Με εκτίμηση, 

      Για τα Διοικητικά Συμβούλια, 

Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης                                                    Ανάργυρος Μαριόλης 

 

Πρόεδρος  ΕΛΕΓΕΙΑ                                                                                     Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ 


