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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Προς  

• Τα Μ.Μ.Ε. 

Η κατάσταση στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Αχαΐας αλλά και όλης της 
χώρας επιδεινώνεται ραγδαία χωρίς να διαφαίνονται πλέον ορατές λύσεις για τα 
συσσωρευμένα προβλήματα. Τα μεγαλόπνοα «σχέδια» της κυβέρνησης αποδεικνύονται για 
άλλη μια φορά επικοινωνιακά τεχνάσματα ακολουθώντας την Γκεμπελική τακτική ότι ένα ψέμα 
που επαναλαμβάνεται τελικά θα γίνει πιστευτό. Οι «δεσμεύσεις» και οι «λύσεις» που 
ανακοινώνει σε τακτικά διαστήματα ο Υπουργός Υγείας είναι αποδεδειγμένα πλέον ψέματα 
και χωρίς ίχνος αξιοπιστίας. 

Παρά τη νομοθετημένη δέσμευση της κυβέρνησης ότι την 1η Ιουλίου θα είχαν 
διοριστεί 2000 γιατροί στο ΕΣΥ οι θέσεις αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν καν προκηρυχτεί. Η 
συγκεκριμένη κωλυσιεργία δεν επιτρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών 
και λειτουργεί αποτρεπτικά προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός εφημεριών που 
πραγματοποιούν οι γιατροί, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς και 
μάλιστα από το Μάιο και μετά σε αρκετές περιοχές της χώρας μένουν απλήρωτοι!  

Αποκορύφωση της ανερμάτιστης «λογικής» που ακολουθείται είναι η γνωστή 
«εγκύκλιος Λέγκα», που ορίζει την ισομερή κατανομή των κονδυλίων για τις εφημερίες σε 12 
ισομερή, μηνιαία ποσά και το θέτει σαν προϋπόθεση για την έγκριση της πληρωμής των 
(δεδουλευμένων) εφημεριών. Όπως κατανοεί ο κάθε νοήμον, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό αφού 
οι μήνες έχουν διαφορές τόσο στον αριθμό ημερών όσο και στις αργίες που περιλαμβάνουν 
(οι οποίες κοστολογούνται διαφορετικά). Το αποτέλεσμα είναι ότι ήδη δεν εγκρίνονται οι 
πληρωμές  δεδουλευμένων εφημεριών!  

Ταυτόχρονα, η μη υλοποίηση των νομοθετημένων δεσμεύσεων (Ν. 3754/2009) για 
2000 προσλήψεις μέχρι 30 Ιουνίου και τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό 7 εφημεριών από 1η 
Ιουλίου επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση αφού δεν εγκρίνονται τα προγράμματα 
δεδουλευμένων εφημεριών όπου οι ιατροί υπερβαίνουν τις 7 εφημερίες ασχέτως αν τις 
υπερβαίνουν προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ημέρες του μήνα! Περαιτέρω εμπλοκή 
αποτελεί το πλαφόν στις αποδοχές που παρά τις πολλές διαβεβαιώσεις του κ. 
Αβραμόπουλου ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με αποτέλεσμα πολλοί γιατροί να 
εξαναγκάζονται σε εφημερίες, ελλείψει των προσλήψεων, τις οποίες δεν δύναται να τις 
πληρωθούν! 

Επιπλέον, οι πρόσφατες ανακοινώσεις των κυβερνητικών σχεδιασμών για διπλασιασμό 
της φορολόγησης στις υπερωρίες και την κατάργηση κάποιων επιδομάτων δημιουργεί στα 
Νοσοκομεία ένα εκρηκτικό μείγμα οργής για την κυβερνητική ασυνέπεια και την αισχρή 
παρακράτηση δεδουλευμένων με γελοίες προφάσεις και αυτοσχεδιασμούς.  Με απλά λόγια, η 
κυβερνητική πολιτική εφευρίσκει τεχνάσματα για να «πάρει πίσω» τις πενιχρές αυξήσεις που 
πρόσφατα κατοχυρώσαμε. 

Οι Ενώσεις Γιατρών της χώρας απαιτούν:  

• Να προκηρυχτούν άμεσα οι 2000 θέσεις 
• Να αποσυρθεί η εγκύκλιος Λέγκα που κινδυνεύει να τινάξει τα Νοσοκομεία στον αέρα 
• Να καταργηθεί το πλαφόν, σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης και την κλαδική 

συμφωνία 
• Να εκκαθαριστούν οι εφημερίες με τις νέες τιμές και να δοθούν επαρκή κονδύλια στα 

νοσοκομεία, ώστε να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των πολιτών εν όψει του 
νέου κύματος της πανδημίας. 
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Η κυβέρνηση οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά με τα συγκεκριμένα προβλήματα των 

δημόσιων υπηρεσιών υγείας και των νοσοκομειακών γιατρών που βρίσκονται στη πρώτη 
γραμμή της αντιμετώπισης των κρουσμάτων της γρίπης. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθεί 
άμεσα αλλιώς σύντομα θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα αγωνιστική έκρηξη των νοσοκομειακών 
γιατρών, πολύ εντονότερη της περσινής και τα Νοσοκομεία θα κινδυνέψουν να υποστούν 
πλήρη αποδιοργάνωση. 

 
Για αν δοθεί μια πληρέστερη εικόνα τον μεθόδων που αποφασίζουν οι υπεύθυνοι για 

την επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή μας σας αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά 
περιστατικά: 

 
• «Λειτουργία» της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Μεσολογγίου με την κάλυψη 

παιδιάτρων από το ήδη αποδυναμωμένο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων. 
Παιδίατροι που εφημέρευαν την προηγούμενη μέρα εντέλλονται να εφημερεύσουν 
στο Μεσολόγγι. 

• «Λειτουργία» του Νεογνωλογικού του 409 ΓΣΝ που κινδυνεύει να κλείσει ελλείψει 
ιατρών με την απόσπαση παιδιάτρου από το Κ.Υ. Σιμόπουλου. 

• Εντεταλμένη υπηρεσία Γενικού Γιατρού από Κ.Υ. Ερυμάνθειας ως υπεύθυνο 
εφημερίας στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών 

•  Αδυναμία χρήσης ρεπό μετά από εφημερία και «επιστράτευση» αγροτικών γιατρών 
για την κάλυψη εφημεριών. 

• Έγγραφο για την απόσπαση παιδιάτρου από το ΠΓΝΠ για την κάλυψη αναγκών σε 
Κ.Υ. στην… Σκόπελο!  

• Ουδεμία ουσιαστική πρόταση για την συνεχιζόμενη δυσλειτουργία της Παθολογικής 
Κλινικής του «Αγ. Ανδρέα» στο ΠΓΝΠ. 

• Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στην διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και κάλυψης 
θέσεων που έχουν κενωθεί από το 2008. 

• Παραμονές της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και τα «σχέδια» υγειονομικής 
αντιμετώπισης της πιθανής πανδημίας αποτελούνται από ευχολόγια, επικοινωνιακές 
δηλώσεις όπως κέντρα εμβολιασμών - χωρίς ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση – 
και «έτοιμα νοσοκομεία» που στην πράξη καταρρέουν από τις ελλείψεις σε 
προσωπικό και υγειονομικά υλικά. 
                       

Για το Δ.Σ. 
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