
ΜΙΑ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ         

    Κιλκίς 25-4-2010                                             

Είμαι μία από τους γιατρούς του ταλαίπωρου ΕΣΥ, που βαράνε σκοπιά σε δημόσιο επαρχιακό 
νοσοκομείο. Και εγώ όπως πολλοί συνάδελφοι μου, δουλεύουμε πλέον εθελοντικά .Οι κάτοικοι του 
νομού το ξέρουν; Το υπουργείο το ξέρει;  

Κυριακή του Πάσχα αξημέρωτα, είμαι πάνω από έναν ασθενή με ανουρία και δεν υπάρχει ουρολόγος, 
ούτε νεφρολόγος, δεν υπάρχει αξονικός, δεν έχουμε ασθενοφόρο για να διακομισθεί! Ο αγώνας μας να 
υπηρετούμε ένα σωστό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, μοιάζει ώρες-ώρες ανέλπιδος. Ανά πάσα 
στιγμή περιμένουμε μια εισαγγελική παρέμβαση σε περίπτωση κάποιου τραγικού γεγονός που θα 
αφορά κάποιον άτυχο πολίτη, γεγονός που θα οφείλεται στις παρούσες απαράδεκτες εργασιακές 
συνθήκες. Ένα ακόμα μεροκάματο του τρόμου! 

Το υπουργείο αν και ενημερωμένο για τα άπειρα προβλήματα του ΕΣΥ, μοιάζει ακόμα να αγνοεί τι θα 
πει  «εφημεριακό κραχ» και πως αυτό μεταφράζεται. 

1.Η καταστρατήγηση της συλλ. Σύμβασης που υπογράφηκε ως νόμος του κράτους, επί θητείας 
Αβραμόπουλου καταστρατηγείται από την ηγεσία του Υπουργείου, δηλαδή άλλη μια φορά η κυβέρνηση 
δεν εφαρμόζει τους νόμους του κράτους. Μοιάζει να αγνοεί ότι η μη εφαρμογή του παρόντος νόμου, 
σημαίνει αυτομάτως την διατήρηση της προηγουμένως ισχύουσας διάταξης περί του 48ώρου, όπου ο 
επιτρεπτός αριθμός των νόμιμων εφημεριών  που αναλογεί σε κάθε γιατρό, είναι μόνον 4 ανά μήνα.. 
Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο μέσος αριθμός των γιατρών που υπηρετούν ανά τμήμα στα 
περισσότερα περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένα του κέντρου, είναι από 2, έως 4 γιατροί. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εφημερεύοντες μπορούν να καλύψουν από 8 (2χ4) έως 16 (4χ4) ημέρες και είναι 
προφανές ότι οι μισές μέρες, κάθε μήνα, θα μένουν ακάλυπτες από εφημερεύοντες γιατρούς! Αυτό είναι 
το νόημα του όρου «εφημεριακό κραχ». Μέχρι στιγμής στο δικό μας νοσοκομείο, η κάλυψη των 
υπολοίπων εφημεριών γίνεται εθελοντικά, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξουν θάνατοι. Ως πότε όμως θα 
συνεχιστεί αυτό; 

Η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι μονόδρομος: να αφήσει η κυβέρνηση την συλλογική 
σύμβαση ως έχει, σεβόμενη το νόημα του όρου "νόμος" του κράτους. 

2. Δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό εδώ και 7 χρόνια, αλλά ούτε 
υλικοτεχνική ανανέωση εδώ και μια 10ετία. Οι ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας είναι 
τραγικές. Η υπουργός μίλησε  για δρομολόγηση 1000 ιατρικών νεοσύστατων θέσεων όλων των 
ειδικοτήτων αλλά δεν έχει δοθεί ακόμη η οικονομική έγκριση των κονδυλίων  που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των προσλήψεων αυτών. 

3.  Τα κονδύλια που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2010, αντί να αυξηθούν για να καλύψουν τις 
νοσοκομειακές ανάγκες των πολιτών, είναι ελλειμματικά κατά 30% σε σχέση με τα περυσινά, πράγμα 
που κάνει εξαιρετικά δύσκολο να πληρωθούν ακόμα και τα δεδουλευμένα όλων των εφημερευόντων! 
Επιπλέον λόγω μιας εντελώς παράλογης εγκυκλίου που εστάλη από τον Γ.Γ. του υπουργείου, τα 
ελλειμματικά αυτά κονδύλια διαιρούνται δια του 12 (δια 12 μήνες δηλαδή) και υπάρχει ρητή εντολή να 
μην γίνεται υπέρβαση του δωδεκατημορίου κάθε μήνα! Έτσι η πιθανότητα πληρωμής των 
δεδουλευμένων των γιατρών, γίνεται ακόμη πιο μικρή (γιατί κανένας μήνας δεν είναι ίδιος με τον άλλον, 
ούτε σε αργίες, ούτε σε ημερήσιες ανάγκες, και επιπλέον γίνονται αναβαθμίσεις γιατρών, που αυξάνουν 
την αμοιβή των εφημεριών, αλλάζουν τα χρονοεπιδόματα, έρχονται κάποιοι νέοι ειδικευόμενοι και 
αγροτικοί γιατροί, κλπ.). Οι εγκέφαλοι που μας διοικούν, εθνικοί και ευρωπαϊκοί. έχουν νοημοσύνη που 
αντιστοιχεί μάλλον στο 1/12 της κοινής λογικής! 

 



 

Εύγλωττο παράδειγμα για τα παραπάνω προσφέρει το νοσοκομείο του Κιλκίς. Το 2009 το νοσοκομείο. 
λειτουργούσε με 245.900 μηνιαίως ποσό που επαρκούσε για ασφαλή προγράμματα με πλήρη κάλυψη 
όλων των ειδικοτήτων. Για το 2010 η διοίκηση του νοσοκομείου έστειλε στο υπουργείο και στη ΔΥΠΕ 
υπόμνημα με μειωμένο ελάχιστο προϋπολογισμό 230.000 ευρώ μηνιαίως, προβαίνοντας ήδη σε 
περικοπές που αντιστοιχούν σε κατάργηση του αξονικού τομογράφου, σε κατάργηση των εφημεριών 
των δερματολόγων, του πνευμονολόγου, του παθολογοανατόμου, του οδοντιάτρου του κέντρου υγείας, 
του γναθοχειρουργού και με ελλιπή κάλυψη σε ουρολόγους και ΩΡΛ, δηλαδή ήδη σε προγράμματα 
ελλιπή και επισφαλή. Το υπουργείο εγκρίνει το ποσό των 205.000, το οποίο δεν επαρκεί για να έχει έστω 
έναν εφημερεύοντα γιατρό σε κάθε τμήμα, (σε μερικά τμήματα απαιτούνται 2 τουλάχιστον γιατροί, για 
να θεωρούνται τα προγράμματα ασφαλή), την στιγμή που το αντίστοιχο ποσό το 2009, ήταν 245.900, 
χωρίς να υπολογίζονται και οι αναβαθμίσεις που έγιναν μέσα στο 2ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. 
Σημειωτέον ότι έχουμε ήδη  καταργήσει την λειτουργία του αξονικού, λόγω έλλειψης προσωπικού, 
ιατρικού και παραϊατρικού, και δεν έχουμε καθημερινά εφημερεύοντα ουρολόγο, ούτε ΩΡΛ ούτε 
δερματολόγο για 4 έστω απογεύματα μηνιαίως, ούτε πνευμονολόγο, ούτε γναθοχειρουργό, ούτε 
οφθαλμίατρο κάθε μέρα, ούτε οδοντίατρο, ούτε ρευματολόγο, ούτε νεφρολόγο. Και παρ’ όλα αυτά τα 
κονδύλια  που απαιτούνται για τους εφημερεύοντες στις υπόλοιπες ειδικότητες πρώτης γραμμής για το 
απολύτως έκτακτο δηλαδή, είναι της τάξεως των 230.000 τουλάχιστον το μήνα! Πως θα λειτουργήσει 
λοιπόν με ασφαλή προγράμματα το κεντρικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού, με αυτό το ποσό που 
ελαφρά τη καρδία και χωρίς στοιχειώδη λογική, έβγαλαν αυθαίρετα οι φωστήρες του Υπουργείου 
Υγείας; 

Οι νοσοκομειακοί γιατροί είμαστε σε απεργιακές πανελλαδικές κινητοποιήσεις με την μορφή των 
επισχέσεων τους τελευταίους μήνες, γιατί είμαστε απλήρωτοι από το Ιανουάριο και δεν γνωρίζουμε αν 
θα μπορέσουμε να πληρωθούμε τα δεδουλευμένα μας, με τα νυν δεδομένα. από εδώ και εξής. 

Η ομοσπονδία μας, δεν φαίνεται να έχει ταρακουνήσει δραστικά το υπουργείο, ώστε να λύσει τα 
προβλήματα του ΕΣΥ και η λειτουργία αυτού του συνδικαλιστικού μας φορέα μιμείται την... αίγλη του 
υπόλοιπου πολιτικού μας συστήματος και της υποτιθέμενης δημοκρατίας μας 

Εμείς σαν ΕΝΙΚ έχουμε απευθύνει εξώδικο στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου, όπου την καθιστούμε 
υπεύθυνο για ό,τι δυσάρεστο συμβεί στο δικό μας ίδρυμα,  λόγω μη επαρκούς αριθμού εφημερευόντων 
γιατρών στην καθημερινή μας εφημερία,… και  ότι σε περίπτωση κάποιου θανάτου ή βλάβης της υγείας 
ασθενούς που δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να λογοδοτήσει εκείνη στους 
παθόντες, ή πενθούντες όπως και στη Δικαιοσύνη. Να π.χ. κάτι που  θα έπρεπε να έχει ήδη κάνει και η 
ηγεσία της ΟΕΝΓΕ, μαζί με μια καραμπινάτη αγωγή εναντίον της κυβέρνησης για παράβαση των ίδιων 
των νόμων του Ελλ. Κράτους. 

4. Ταυτόχρονα επιχειρείται το τελευταίο διάστημα συντονισμένη προσπάθεια  περικοπής των 
προγραμμάτων εφημεριών. Για τους παραπάνω προφανείς λόγους δεν μπορεί να υπάρξει ούτε καν 
καθήλωση στα σημερινά επίπεδα. Χρειάζεται άμεσα αύξηση εφημεριών και προσωπικού για να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση.5, Η ωριαία αμοιβή των εφημεριών δεν αντιστοιχεί σε υπερωριακή 
αμοιβή.. Ο κάθε γιατρός πληρώνεται τώρα μόνον με 12,8 ευρώ την ώρα.. Αλλά με την κατάργηση της 
αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών, η αμοιβή γίνεται 5 ευρώ την ώρα ή και λιγότερο, όταν ο 
υδραυλικός που μου διόρθωσε το καζανάκι μου προ ημερών πήρε 60 ευρώ, για μισής ώρας δουλειά! 
Είναι εξευτελιστικό και απολύτως εξωφρενικό αυτό, και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αφήσουμε να 
συμβεί… Για παράδειγμα ο μισθός που θα παίρνει ένας ειδικευόμενος γιατρός του ΕΣΥ, μετά τις 
κυβερνητικές εξαγγελίες, από 1200 ευρώ που έγινε το 2009, με τον νόμο της συλλ. Σύμβασης (μετά από 
το 1997, μόλις πέρυσι πήραμε αυτήν τη αύξηση..) με την νέα πολιτική …οικονομικής σταθερότητας.. 
γίνεται..700 ευρώ το μήνα! Δεν τιμά κανέναν  να επιτρέπουμε τέτοια ..γελοιοποίηση των γιατρών του 



ΕΣΥ… Δηλώνουμε ότι είμαστε αυταπόδεικτα αυτοί που ζούμε από το μισθό μας και ερχόμαστε 
καθημερινά σε σύγκρουση με τη διαφθορά, τις μίζες και το φακελάκι. Δηλώνουμε απρόθυμοι να 
σκύψουμε το κεφάλι.  

Κάναμε προτάσεις στο ΔΥΠΕ Κεντρικής  Μακεδονίας, για να βγούμε από το αδιέξοδο,  αλλά οι 
απαντήσεις είναι από απογοητευτικές έως κωμικές. Έτσι αντιλαμβάνεται η ηγεσία μας την πολιτική 
δημόσιας υγείας!;                                                                                                                                                                                          

Απορίας άξιον είναι πάντως γιατί η πολιτεία  δεν κάνει εξοικονόμηση των τεράστιων ποσών που 
πληρώνουμε όλοι οι έλληνες φορολογούμενοι για την λειτουργία των 7 ΔΥΠΕ  που δεν δικαιολογούν τον 
λόγο ύπαρξής τους,  προς χάριν των πραγματικών αναγκών των πολιτών, που είναι η πλήρης ποιοτική 
παροχή δημόσιας και δωρεάν υγείας. Το θέμα γενικώς των ΔΥΠΕ είναι αρκετά σκοτεινό. Η ύπαρξή τους 
από την αρχή ήταν προφανές ότι εξυπηρετούσε σκοπιμότητες γα να βολευτούν μερικοί ημέτεροι, ως 
διοικητές ή υποδιοικητές, καθώς θα μπορούσαν όλα τα προβλήματα να λύνονται γρηγορότερα, πιο 
αποτελεσματικά, και σαφώς με μικρότερο κόστος, σε απ’ ευθείας  συνεννόηση των ιδρυμάτων με το 
Υπουργείο.. Η ..τεθλασμένη οδός ποτέ δεν ήταν συντομότερη της ευθείας! Και τα ΠΕΣΥ ή οι ΔΥΠΕ 
λειτουργούσαν με την δική τους.  «λογική» κάνοντας όλες τις διαδικασίες  χρονοβόρες και ιδιαιτέρως 
δαπανηρές. Η κυβέρνηση ας πράξει τα αυτονόητα επιτέλους.. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθεί να μας  
πείσει να κόψουμε το δικό μας ελάχιστο εισόδημα, όλοι οι έλληνες πολίτες, προκειμένου να μειώσουμε 
το εθνικό μας έλλειμμα, όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις κάνουν αλόγιστες σπατάλες για πολιτικές 
σκοπιμότητες.   

Όπως καταλαβαίνετε όλα όσα λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πείσουν τον Έλληνα. 
πολίτη για τις καλές της προθέσεις, αν δεν αποδείξει ότι έχει την πολιτική βούληση να αλλάξει η ίδια τον 
κακό εαυτό της.. Πως θα πείσει ότι σαν σοσιαλιστική κυβέρνηση, αγωνίζεται για το κοινωνικό κράτος 
όπως ευαγγελιζόταν προεκλογικά, όταν στραγγαλίζει τώρα με κάθε δυνατό τρόπο,  την λειτουργία του!  

Εμείς σαν νοσοκομειακοί. γιατροί αγωνιζόμαστε: 

1. Για Άμεση απόσυρση των κυβερνητικών οικονομικών μέτρων που πλήττουν όλους τους 
εργαζόμενους και όλους τους υγειονομικούς 

2, Για Άμεση υλοποίηση της συλλογικής σύμβασης όπως νομοθετήθηκε, και χωρίς καμία περικοπή 
στις αποδοχές μας 

3 Για να γίνουν άμεσα οι 2000 προσλήψεις ιατρών σε νέες θέσεις και να δρομολογηθούν οι άλλες 
2500 που προβλέπονται για το 2010, καθώς και οι 5500 προσλήψεις λοιπού προσωπικού των 
νοσοκομείων που προβλέπει ο ν.3754/09. 

     4.Για να ανασταλούν άμεσα οι απαράδεκτες ρυθμίσεις για ελαστικές εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ, με 
πρώτη την πρόσληψη γιατρών «με μπλοκάκι» στις ΜΕΘ.  

5, Δεν θα δεχτούμε καμία περικοπή στα κονδύλια εφημεριών.  

6.Απαιτούμε άμεση επιπρόσθετη χορήγηση 100 εκ. ευρώ για τις εφημερίες όλων των νοσοκομειακών 
γιατρών και άλλων100 εκ.. ευρώ για τις προσλήψεις που ήδη εξαγγέλθηκαν.  

Δυστυχώς ούτε η κυβέρνηση ούτε τα ΜΜΕ.. δίνουν δημοσιότητα στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν 
στην ασφάλεια και την σωστή περίθαλψη των πολιτών.. Ήδη ΧΑΘΗΚΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ στη Βέροια από 
έλλειψη παιδιάτρου σε όλη την Δ. Μακεδονία. Ο υπουργός κύριος Λοβέρδος επειδή δεν υπήρχε 
αξονικός σε όλη την δυτική Μακεδονία,  αναγκάστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα με το μοναδικό 
ασθενοφόρο του Νομού, αφήνοντας τον Νομό Βέροιας χωρίς κανένα ασθενοφόρο. 



Αυτό είναι το κοινωνικό όραμα των πολιτικών μας για το οποίο μας μιλάνε από της ίδρυσης του 
ελληνικού κράτους; Γι αυτό το κατάντημα διαγκωνίζονται κάθε 3-4 χρόνια στις βουλευτικές δημοτικές 
και νομαρχιακές εκλογές; 

Τα ΜΜΕ χειραγωγούν τους πολίτες, παίζουν το παιχνίδι των κυβερνόντων, τρομοκρατούν και κάνουν 
πλύση εγκεφάλου και κατευθύνουν τα μάζες χωρίς καμιά ενημέρωση για τα πραγματικά προβλήματα ου 
θα έπρεπε να μας απασχολούν. 

Το ελληνικό εχθρικό προς τον πολίτη κράτος, βάλλει μονίμως κατά των  νόμιμα φορολογούμενων 
πολιτών του, των  υπαλλήλων και συνταξιούχων με  τις τρείς και εξήντα και των ταλαίπωρων 
νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ που ζουν αποκλειστικά και μόνον από τον μισθό τους, γιατί έχουν 
παραμείνει ονειροπόλοι, δηλαδή άνθρωποι! 

Η Εκκλησία  μας αντί να συνεισφέρει έστω αυτές τις δύσκολες στιγμές στον πολίτη και το έθνος, με 
μερικές γενναίες αλλά και συμβολικές αποφάσεις για οικονομική συνεισφορά, δυσανασχετεί κατά της 
φορολόγησής της, λες και το πιστεύω θα πρέπει κι εμείς να το γράψουμε πάνω στο ευρώ, όπως οι 
Αμερικάνοι στο δολάριο:  "In God we trust"! 

 Η κυβερνητική πολιτική εγκλωβίστηκε στο μονόδρομο της ΕΕ και του ΔΝΤ και με τις διαρροές για το 
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό, τα νέα σχέδια αναδιαρθρώσεων και ιδιωτικοποιήσεων που επικρέμονται, 
συνεχίζει να σκορπά  ανασφάλεια και αβεβαιότητα και οικονομικού τύπου τρόμο 

Λοιπόν ας αντιδράσουμε επιτέλους. Δεν χρειάζεται να μεταβληθεί η κοινωνία σε δήμο για να συμβεί 
αυτό. Αρκεί να αναζητηθεί η γνώμη της. Να καθιερωθεί, για παράδειγμα, η υποχρεωτική διατύπωση της 
πριν από τη χάραξη πολιτικής, τη λήψη μέτρων ή τη νομοθεσία  Θέλουμε εδώ και τώρα δημοψηφίσματα 
όπως στην Ισλανδία την Βαυαρία, τα Ελβετικά καντόνια, κλπ..  Θέλουμε τη δυνατότητα να 
αποφασίζουμε εμείς, ο λαός για το παρόν και το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Οι πολιτικοί 
καλά θα κάνουν να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του λαού. Η αντιπροσώπευση πέθανε ηθικά, και απέτυχε 
πολιτικά.  

Δεν θέλουμε άλλους εθνικούς πατέρες και σωτήρες. Το μόνο που ζητάμε είναι να μη βάλλουν νέα 
προσκόμματα στη δημοκρατικοποίηση που ούτως ή άλλως έρχεται. Έρχεται για να δώσει τέλος στη 
πολιτική διαδικαστική φάρσα που επαναλαμβάνεται ανά τετραετία και ονομάζεται κατ' ευφημισμόν 
κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο όρος "μη-αντιπροσωπευτικός κομματικός κοινοβουλευτισμός στα 
πλαίσια της κατευθυνόμενης παγκοσμιοποιημένης αγοράς" περιγράφει πολύ πιο εύστοχα το σύστημά 
μας.  

Απαιτούμε άμεση δημοκρατία, δηλαδή πραγματική δημοκρατία. 

Μέχρι τότε οι πατέρες και μητέρες του έθνους ας σοβαρευτούν -όσο τους το επιτρέπει ο 
αποχαυνωμένος έρωτάς τους με την εξουσία- και σε μια ύστατη προσπάθεια επίδειξης στοιχειώδους 
φιλοτιμίας και αξιοπρέπειας ας αναλογιστούν τις ευθύνες που ζήτησαν να αναλάβουν κι ας πάρουν 
αποφάσεις αυτή τη φορά με γνώμονα αποκλειστικό τις πραγματικές ανάγκες του λαού, της κοινωνίας... 
αφού πρώτα τις ακούσουν από μας τους ίδιους! 

Λέτα Ζωτάκη  

Πρόεδρος της ΕΝΙΚ 

 

 


