
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ:  ΠΑΡΑΝΟΙΑ Η΄ ΚΟΡΟΪΔΙΑ; 
 
Εδώ και δύο περίπου έτη, συγκεκριμένα από τον Αύγουστο 2010, οι 

νοσοκομειακοί ιατροί βιώνουμε μια κατάσταση σχετικά με την εφημεριακή κάλυψη 
των τμημάτων στα οποία εργαζόμαστε, που αγγίζει τα όρια του παραλόγου και που 
έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια αντιμετώπισης τόσο των επειγόντων 
περιστατικών όσο και των νοσηλευόμενων ασθενών. 

Με το άρθρο 4 του Ν. 3868/10, επιχειρήθηκε ο περιορισμός των χρημάτων που 
θα διέθετε ο κρατικός προϋπολογισμός για την αποζημίωση των –τακτικών όπως 
χαρακτηρίστηκαν - εφημεριών των γιατρών ενώ ταυτόχρονα ριχνόταν το μπαλάκι στα 
νοσοκομεία και στις ΥΠΕ για την  πληρωμή από ιδία τους έσοδα, ενός επιπλέον 
αριθμού εφημεριών –των λεγόμενων πρόσθετων- , απαραίτητων για την ασφαλή 
εφημεριακή κάλυψη των Τμημάτων τους. Για να μην το παράκανουν τα Νοσοκομεία με 
την ασφάλεια των εφημεριών, μπήκε ένα πλαφόν (9%) στο ποσό που θα μπορούσαν να 
εγκρίνουν οι ΥΠΕ γι’ αυτόν τον σκοπό. 

Το παραπάνω άρθρο είχε την εξής πρωτοτυπία: Αντί να λέει για παράδειγμα ότι 
οι διευθυντές στην Β΄ ζώνη επιτελούν εφημερίες ενεργείς, μικτές ή ετοιμότητας που η 
συνολική αποζημίωσή τους έφτανε ένα συγκεκριμένο Α΄ ποσό, έλεγε πως λαμβάνουν 
μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο αριθμό εφημεριών, 
προσδιοριζόταν δε επακριβώς ο τύπος αυτών (μόνο ενεργείς ή ετοιμότητας) καθώς και 
ο συνδυασμός των ημερών  αυτών (καθημερινές, Σάββατο και Κυριακή). Άρχισαν 
λοιπόν τα ερωτήματα, τι εννοούσε ο ποιητής όταν έβαλε την λέξη «αντιστοιχεί» στο 
ποίημά του. Εννοούσε μήπως ότι έπρεπε να κάνουμε πολλαπλασιασμούς και 
προσθέσεις για να δούμε το ποσό που έπρεπε να πάρει ένας γιατρός και ακολούθως 
διαιρέσεις δια του ποσού της αποζημίωσης της κάθε ενεργού, μικτής και εφημερίας 
ετοιμότητας, ώστε να προέκυπτε ο αριθμός των εφημεριών που θα επιτελούσε κάθε 
μήνα, ή μήπως εννοούσε ότι ο κάθε γιατρός, ανάλογα με τον βαθμό και την ζώνη του, 
έπρεπε να επιτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό και τύπο εφημεριών; Την απάντηση 
την έδινε κάθε Διοίκηση Νοσοκομείου μόνη της, ανάλογα το ποια εκδοχή την βόλευε 
περισσότερο. Άλλος δεύτερος κριτής για να κρίνει την ορθότητα της κρίσης της δεν 
υπήρχε ακόμα. Υπήρξαν απόψεις νομικών που είπαν πως η σωστή εκδοχή ήταν η 
δεύτερη, αλλά θεωρήθηκαν άσχετοι και η γνώμη τους απορρίφτηκε.  

Επίσης όποιες εφημερίες χαρακτηριζόταν «πρόσθετες», αποζημιώνονταν από 
τα ιδία έσοδα των Νοσοκομείων – αν υπήρχαν – χωρίς να ανακατεύονται Επίτροποι του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στα πόδια των 
Διοικήσεων και στα δικά μας. Αν δεν υπήρχαν επαρκή έσοδα, μέναμε στο περίμενε 
μέχρι να υπάρξουν για να πληρωθούμε. 

Τον Ιούνιο 2011 το σκηνικό αλλάζει. Έρχεται ο νόμος 3984, που με το άρθρο 66 
τροποποιείται το άρθρο 4 του Ν. 3868. Ο στόχος ήταν πάλι κυρίως οικονομικός, να 
μειωθεί περαιτέρω το ποσό που θα δίνονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
εφημερίες, επιτρέποντας στους διοικητές να καθορίζουν οι ίδιοι τον αριθμό των 
εφημεριών ενός εκάστου ιατρού, από μηδέν έως ένα ανώτερο όριο. Πιο ήταν όμως 
αυτό το ανώτερο όριο; Λέει ο νόμος «Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες 
λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά ενεργείς εφημερίες 



κάθε μήνα». Εδώ δεν καθορίζονται πόσες από αυτές τις εφημερίες θα είναι 
καθημερινές, πόσες Σάββατα και πόσες Κυριακές. Ως γνωστόν με άλλο ποσό 
αποζημιώνεται η εφημερία τις καθημερινές, με άλλο το Σάββατο και με άλλο τις  
Κυριακές. Τι σημαίνει αυτό; Ένας ειδικευόμενος που θα κάνει το ανώτατο όριο των 
επιτρεπόμενων εφημεριών θα πάρει άλλη αποζημίωση αν κάνει 7 εφημερίες 
καθημερινές, άλλη αν κάνει 5 καθημερινές και 2 Σάββατα, άλλη αν κάνει 1 καθημερινή, 
3 Σάββατα και 3 Κυριακές κ.ο.κ.  Είναι λοιπόν προφανές ότι ένας ειδικευόμενος μπορεί 
να κάνει έως ένα συγκεκριμένο αριθμητικό  όριο εφημεριών, ενώ η αποζημίωση που 
θα πάρει από αυτές ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό τους και πόσες από αυτές θα είναι 
αργίες ή καθημερινές.  Παρακάτω στο ίδιο άρθρο, η διατύπωση για τις εφημερίες 
ιατρών διαφόρων βαθμών στις διαφορετικές ζώνες είναι όμοιος. Έτσι «στην Γ΄ ζώνη οι 
Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν 
υπερβαίνει τις επτά εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι πέντε ενεργές εφημερίες και μέχρι 
δύο εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές». Πάλι, όπως και στους ειδικευόμενους, δεν 
καθορίζεται πόσες από τις ενεργείς εφημερίες θα είναι καθημερινές, πόσες Σάββατα 
και πόσες Κυριακές, ενώ καθορίζεται περιέργως ότι οι ετοιμότητας θα είναι 
καθημερινές. Έτσι, όπως και με τους ειδικευόμενους η μηνιαία αποζημίωση για 
εφημερίες είναι διαφορετική ανά περίπτωση, ανάλογα με τον αριθμό τους και πόσες 
από αυτές θα είναι αργίες ή καθημερινές. Θεωρητικά το ανώτερο ποσό αντιστοιχεί σε 7 
εφημερίες, από τις οποίες η 5 ενεργείς θα είναι όλες Κυριακές. 

Ενώ όμως στον νόμο 3984/11 είναι προφανές  - και σίγουρα πολύ 
προφανέστερο από τον νόμο 3868/10 - ότι υπάρχουν ανώτερα αριθμητικά όρια του 
συνόλου των εφημεριών καθώς και  των επί μέρους εφημεριών ενεργών και 
ετοιμότητας που μπορεί να επιτελέσει ένας γιατρός, ανάλογα τον βαθμό και την ζώνη 
στην οποία υπηρετεί, και ενώ δεν αναφέρονται καθόλου οι μικτές εφημερίες, πολλές 
διοικήσεις εξηγώντας και αυτόν τον νόμο κατά το δοκούν, καθόριζαν για κάθε ιατρό 
μια ποικιλία ενεργών, μικτών και εφημεριών ετοιμότητας, έως ένα ανώτερο όριο 
αποζημίωσης που επίσης οι ίδιες προσδιόριζαν, συνήθως θεωρώντας αυθαίρετα ότι 
από τις ενεργείς εφημερίες  μία θα ήταν Σάββατο και άλλη μία Κυριακή, ενώ οι 
υπόλοιπες καθημερινές, σαν να συνέχιζε εν μέρει να ισχύει το καταργηθέν άρθρο του Ν. 
3868/10. 

Η μεγάλη πλάκα άρχισε όταν ανατέθηκε στους Επιτρόπους του Ελεκτικού 
Συνεδρίου καθώς και στις ΥΠΕ να ελέγχουν την νομιμότητα των εκτελεσθέντων 
τακτικών και πρόσθετων εφημεριών, γεγονός που συνέπεσε με αναδρομικό περιορισμό 
του ανά μήνα διατιθέμενου ανά νοσοκομείο ποσού εφημεριών, που ήταν μικρότερο 
από το ποσό των ήδη εκτελεσθέντων εφημεριών τους τρεις πρώτους μήνες του 2012.  

Έτσι άρχισαν διάφορες αλχημείες, με σκοπό να πληρωθεί ένα μέρος 
τουλάχιστον των εφημεριών. Σε άλλα Νοσοκομεία έγιναν οριζόντιες περικοπές στις 
εφημερίες του κάθε γιατρού, έτσι που το συνολικό ποσό για αυτές να συμπίπτει με το 
διατιθέμενο ποσό, σε άλλα Νοσοκομεία επιχειρήθηκε η εκ των υστέρων αλλαγή του 
προγράμματος των εφημεριών, ενώ άλλα Νοσοκομεία κατέθεσαν στις ΥΠΕ και στους 
Επιτρόπους το πρόγραμμα των εφημεριών όπως έγινε. Άλλες ΥΠΕ και Επίτροποι 
κόλλησαν στο ένα θέμα, άλλοι στο άλλο και άλλοι στο ότι δεν τηρήθηκαν τα αριθμητικά 
όρια των τακτικών εφημεριών.  



Αντίστοιχα πράγματα έγιναν και με τις πρόσθετες εφημερίες. Σχεδόν σε καμία 
των περιπτώσεων δεν τηρήθηκε το γράμμα του, ώστε αυτές να δικαιολογηθούν και να 
προεγκριθούν από τις ΥΠΕ πριν την εκτέλεσή τους. 

Ήρθε λοιπόν σαν ώριμο φρούτο η 47/2012 Πράξη του Ι Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που λέει πως οι πρόσθετες εφημερίες δεν μπορούν να 
αποζημιωθούν αν δεν έχουν προεγκριθεί από τις ΥΠΕ, πράγμα που σημαίνει, ξεχάστε 
τα χρήματα για τις πρόσθετες εφημερίες που κάνατε. Επίσης, παρόλο που η υπόθεση 
που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο χρονικά τοποθετούνταν στον Δεκέμβριο 2010, 
οπότε ίσχυε ο νόμος 3868/10, που έλεγε την λέξη «αντιστοιχεί», στο σκεπτικό της 
απόφασης είναι σαφές πως το ανώτερο αριθμητικό όριο εφημεριών (συνολικών, 
ενεργών και ετοιμότητας) είναι αυτό που αναφέρεται στον νόμο. 

Όμως το θέατρο του παραλόγου έρχεται να ολοκληρωθεί με μια τελευταία 
εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας, που εξηγώντας και αυτός με την σειρά του τους νόμους 
κατά το δοκούν, λέει ουσιαστικά ότι σε κάθε γιατρό αντιστοιχεί ένα ανώτερο ποσό που 
μπορεί να πάρει για τακτικές εφημερίες (αλήθεια, πιο είναι αυτό το ποσό;) και η 
διοίκηση μπορεί να του καθορίσει ένα συνδυασμό ενεργών, μεικτών και εφημεριών 
ετοιμότητας, που να μην υπερβαίνει αυτό το ποσό! Έτσι, ακόμα και οι διοικήσεις που 
εφάρμοζαν τελευταίως τα αριθμητικά όρια, ώστε να εγκρίνονται οι εφημερίες από τις 
ΥΠΕ και τους Επιτρόπους, άρχισαν ξανά να αυτοσχεδιάζουν, έτσι που να εξαλειφθεί ο 
κίνδυνος να πληρωθούμε τις τακτικές εφημερίες και στενοχωρήσουμε με αυτή την 
άχρηστη σπατάλη την Τρόικα, που αφορμή ζητάει για να μην μας εγκρίνει το νέο 
δάνειο και να μας πετάξει έξω από την Ευρωζώνη.  

Συμπερασματικά: Είτε ζούμε το θέατρο του παραλόγου, είτε μας δουλεύουν 
ψιλό γαζί. Η δεύτερη εκδοχή είναι η πιθανότερη. Αν δεν μας δούλευαν, θα μπορούσαν 
αύριο να νομοθετήσουν ότι όλες οι εφημερίες πληρώνονται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό, ότι η αποζημίωσή τους μπαίνει στους λογαριασμούς των γιατρών τον 
επόμενο μήνα από τον οποίο εκτελούνται, ότι φορολογούνται αυτοτελώς με 20% γιατί 
αυτό προέβλεπε η Κλαδική Σύμβαση που υπογράψαμε, σε αντάλλαγμα της μη 
εφαρμογής της 48ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης – σύμβασης που σβήσε – σβήσε, 
κατέληξε λευκό χαρτί – πως τα προγράμματα των εφημεριών πρέπει να είναι ασφαλή 
και όχι την μια μέρα να εφημερεύει ο χειρουργός και την άλλη ο αναισθησιολόγος και 
για να γίνει αυτό θα πρέπει να καλυφτούν οι κενές οργανικές θέσεις του ιατρικού 
προσωπικού. 

Δεν έχουμε αμφιβολία που το πάνε. Σήμερα η Τρόικα υπενθύμισε τις 
συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα Νοσοκομείων, με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος των 
11,5 δις. Δεν κόλλησαν στην κατάρρευση με το καλημέρα του ΕΟΠΠΥ και την 
επακόλουθη κατάρρευση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της νοσοκομειακής 
περίθαλψης και της φαρμακευτικής περίθαλψης. Στις εφημερίες θα κολλήσουνε;  

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει ασυλία σε όσους κατάκλεψαν 
την χώρα και τα κλεψιμαίικα τα φυγάδευσαν στο εξωτερικό, με την εξωφρενική 
δικαιολογία ότι έτσι οι κλέφτες θα επιστρέψουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, θα τα 
επενδύσουν, θα έρθει η ανάπτυξη και θα σωθούμε, χωρίς αμφιβολία. 

Λοιπόν, ας πούμε τέρμα στα αστεία. Τέρμα στην οικονομική και επιστημονική 
μας καταβύθιση. Δεν θέλουμε πολύ ακόμα για να πιάσουμε πάτο. Οφείλουμε να 



αντιδράσουμε όλοι μαζικά, πριν είναι πολύ αργά. ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ; Ως πρώτη 
αντίδραση πρέπει να είναι η μαζική συμμετοχή μας στην επίσχεση εργασίας διαρκείας 
που αρχίζει στις 17/9/12. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή ΟΛΩΝ. Είναι ο μόνος τρόπος 
να ακουστεί η φωνή μας έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που πρέπει να ακουστεί. 
Και για να ακουστεί καλύτερα, πρέπει να φωνάξουμε μαζί με όλους τους άλλους 
εργαζόμενους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο αν φοβηθούν μια 
επερχόμενη ριζική ανατροπή του πολιτικοκοινωνικού συστήματος στην Ελλάδα και στις 
άλλες πληττόμενες χώρες, θα βάλουν φρένο στην φόρα που έχουν πάρει.  
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