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Θζμα: ςχετικά με την αποδοχή από τον υπουργό Υγείασ τησ Γνωμοδότηςησ του Νομικοφ 
Συμβουλίου του Κράτουσ (ΝΣΚ) που αφορά ςτο δικαίωμα επίςχεςησ των γιατρών ΕΣΥ. 

 
Μζχρι πρόςφατα αρκετζσ Διοικιςεισ Νοςοκομείων περιζφεραν τθ γνωμοδότθςθ του ΝΚ 
που αφορά ςτο δικαίωμα επίςχεςθσ των γιατρϊν ΕΤ και απειλοφςαν με περικοπι μιςκοφ, 
ιςχυριηόμενεσ ότι ενεργοφν κατϋ εντολιν του υπουργείου και των ΤΠΕ. 
τισ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ που Διοικθτζσ Νοςοκομείων προςπάκθςαν να προχωριςουν ςε 
εφαρμογι τθσ περίφθμθσ γνωμοδότθςθσ βρζκθκαν μπροςτά ςε ανυπζρβλθτα νομικά 
εμπόδια, διότι ςυνιςτά ποινικό αδίκθμα και διϊκεται θ περικοπι μιςκοφ που δεν βαςίηεται 
ςε ςαφι νομοκετικι διάταξθ. 
Σαυτόχρονα το υπουργείο Τγείασ, αντί να επιλφςει το ηιτθμα τθσ ζγκαιρθσ αποπλθρωμισ 
των εφθμεριϊν ϊςτε να πάψουν οι επιςχζςεισ, επιδίδονταν ςε επικοινωνιακά τεχνάςματα, 
ιςχυριηόμενο ότι ο μεν υπουργόσ υπογράφει τα κονδφλια εφθμεριϊν, πλθν όμωσ άλλεσ 
υπθρεςίεσ κωλυςιεργοφν με ςυνζπεια να μζνουν απλιρωτοι οι γιατροί. 
Βεβαίωσ επρόκειτο περί αςφςτολου ψεφδουσ προκειμζνου ο υπουργόσ Τγείασ κ. 
Λυκουρζντηοσ να υπεκφφγει των ευκυνϊν του. 
Η ΟΕΝΓΕ είχε προτείνει ςτον υπουργό δζςμη τεςςάρων μζτρων που κα ζδιναν λφςθ ςτο 
ηιτθμα τθσ αςφαλοφσ εφθμζρευςθσ και κα ανζςτειλαν τισ επιςχζςεισ που εκδθλϊνονταν ςε 
όλα ςχεδόν τα Νοςοκομεία και ΚΤ τθσ χϊρασ: 
1.- Επιςτροφι ςτον τρόπο καταβολισ των εφθμεριϊν που ίςχυε μζχρι τισ 31/12/2011, 
δθλαδι με μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ που υπογράφουν οι Διοικθτζσ και εκταμιεφονται ςτισ 
27 του επόμενου μινα. 
2.- Επαναφορά του κονδυλίου εφθμεριϊν ςτο φψοσ του 2011, δθλαδι ςτα 400 εκατ. ευρϊ. 
3.- Κατάργθςθ του πλαφόν 9% ςτισ πρόςκετεσ εφθμερίεσ και νομοκετικι ρφκμιςθ ϊςτε να 
παρακαμφκεί θ απόφαςθ του Ιϋ Σμιματοσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου που κακιςτά αδφνατθ 
τθν αποπλθρωμι τουσ και τζλοσ 
4.- Διάλογο με τθν ΟΕΝΓΕ για τθν εφαρμογι προτφπου αςφαλοφσ εφθμζρευςθσ, βάςει του 
οποίου κα καταρτίηονται τα προγράμματα εφθμεριϊν ςε Νοςοκομεία και ΚΤ τθσ χϊρασ. 
Η πολιτικι θγεςία του υπουργείου Τγείασ εκϊφευςε επιδεκτικά ςτισ προτάςεισ τθσ ΟΕΝΓΕ. 
Καλλιζργθςε κλίμα διάλυςθσ ςτα Νοςοκομεία και οδιγθςε ςε βιολογικι και επιςτθμονικι 
εξόντωςθ τουσ γιατροφσ του ΕΤ, ειδικοφσ και ειδικευόμενουσ. Άνκρωποι άρχιςαν να χάνουν 
τθ ηωι τουσ και επικρατεί πλζον κλίμα χάουσ ςτο χϊρο τθσ υγείασ. 
Απόρροια τθσ άρνθςθσ διαλόγου και του κλιμακοφμενου αυταρχιςμοφ τθσ κυβζρνθςθσ 
υπιρξε και θ χτεςινι αποδοχι τθσ γνωμοδότθςθσ του ΝΚ από τον υπουργό Τγείασ, με 
ςκοπό να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζκοδοσ καταςτολισ ςτο νοςοκομειακό κίνθμα που διεκδικεί 
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το αυτονόθτο, να πλθρϊνεται δθλαδι ζγκαιρα και ςτο ακζραιο για τθν εργαςία που 
παρζχει. 
Η γνωμοδότθςθ του ΝΚ ςτερείται κάκε νομιμοποιθτικοφ ερείςματοσ, όπωσ ζχει αποδειχτεί 
από γνωμοδοτιςεισ ζγκριτων και ζγκριτων νομικϊν που ζχει ςτα χζρια τθσ θ ΟΕΝΓΕ και 
είναι γνωςτζσ ςε όλεσ και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. υνεπϊσ θ αποδοχι από τον υπουργό 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνωμοδότθςθσ ςυνιςτά απλϊσ ζνα ακόμθ βιμα ςτθν κλιμάκωςθ του 
αυταρχιςμοφ και των εκβιαςμϊν. Άλλωσ θ κυβζρνθςθ ζπρεπε να προχωριςει ςε νομοκετικι 
ρφκμιςθ ι ο υπουργόσ να παραπζμψει τθν υπόκεςθ των επιςχζςεων ςτα δικαςτιρια, τα 
οποία ζπρεπε πλζον να αποφανκοφν εάν είναι δικαιολογθμζνεσ και νόμιμεσ ι παράνομεσ 
και καταχρθςτικζσ οι επιςχζςεισ των γιατρϊν. 
Επειδι τυχόν νομοκετικι ρφκμιςθ κα προςζκρουε ςε υπερνομοκετικισ ιςχφοσ διατάξεισ, 
ενϊ τυχόν προςφυγι Διοικιςεων ςτα δικαςτιρια υπιρχε ςοβαρό ενδεχόμενο να κρίνουν ωσ 
νόμιμεσ τισ  επιςχζςεισ των γιατρϊν και να υπάρξει πλζον δεδικαςμζνο, γι αυτό και ο κ. 
Λυκουρζντηοσ προχϊρθςε ςτθ λφςθ τθσ μεταχρονολογθμζνθσ αποδοχισ τθσ γνωμοδότθςθσ 
του ΝΚ, πράγμα που δεν είχε κάνει οφτε θ κ. Ξενογιανακοποφλου, οφτε ο κ. Λοβζρδοσ, 
γνωρίηοντασ ωσ νομικοί τον διαςυρμό από τθν αποδοχι γνωμοδοτιςεων που αντίκεινται 
ςτο διεκνζσ και ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Η ΟΕΝΓΕ δεν προτίκεται να υποχωριςει και να απεμπολιςει δικαιϊματα και μζςα 
αντιμετϊπιςθσ που διαςφαλίηει ςτουσ εργαηόμενουσ το νομικό μασ ςφςτθμα.  
Η δικι μασ άποψθ, αλλά και θ άποψθ των νομικϊν μασ, είναι ότι θ φπαρξθ των επιςχζςεων 
μπορεί να κρικεί από τθ διάκεςθ των ίδιων των γιατρϊν να ςυνεχίςουν και να οδθγιςουν εκ 
των πραγμάτων το ηιτθμα ςτα ελλθνικά και ευρωπαϊκά δικαςτιρια, ζχοντασ όμωσ νϋ 
αντιμετωπίςουν αυξθμζνεσ πλζον πιζςεισ από τισ Διοικιςεισ των Νοςοκομείων. 
Για το λόγο αυτό ηθτά τθν άμεςη ςφγκλιςη Γενικών Συνελεφςεων ςτα Νοςοκομεία τθσ 
χϊρασ, οι οποίεσ κα ςυηθτιςουν και κα καταγράψουν τισ απόψεισ και τισ διακζςεισ ειδικϊν 
και ειδικευομζνων ςτο ηιτθμα τθσ ςτάςθσ μασ απζναντι ςτον εντεινόμενο αυταρχιςμό και 
τθν αυκαιρεςία του υπουργείου Τγείασ και ειδικότερα ςτο ηιτθμα των επιςχζςεων μετά τισ 
τελευταίεσ εξελίξεισ. 
Σισ απόψεισ των υνελεφςεων κα αξιολογιςει θ Εκτελεςτικι Γραμματεία ςτθ ςυνεδρίαςθ 
που κα πραγματοποιιςει τθν Πζμπτθ 1 Νοεμβρίου, ϊςτε να προχωριςει ςε ανάλογεσ 
νομικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ ενζργειεσ. 
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