Ανησυχητική κωλυσιεργία
Του Στάθη Τερζή
Προέδρου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας

Συνυπογράψαμε με το Υπουργείο την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Γιατί αφ’ ενός
ήταν έπ’ ωφελεία μας, αφετέρου έδινε σε προσδιορισμένο βάθος χρόνου μια λύση του
εφημεριακού ώστε να τερματιστεί κάποτε το δουλοκτητικό εφημεριακό καθεστώς.
Συνυπογράψαμε, με τη ρητή δέσμευση του Υπουργείου ότι όλα τα συμπεφωνημένα
θα κατακυρωθούν με νόμο: και οι αυξήσεις, και οι προσλήψεις, και το πολυδιευθυντικό.
Έτσι αποφύγαμε ένα επικείμενο εφημεριακό κραχ και δρομολογήσαμε μισθολογική
αναβάθμιση , ανανέωση του δυναμικού του ΕΣΥ, άρση του εργασιακού-εφημεριακού
μεσαίωνα.
Και το Υπουργείο έσπευσε «εν χορδαίς και κιθάραις» να διατυμπανίσει την άρση του
αδιεξόδου στο εφημεριακό προς πάσαν κατεύθυνση: την κοινωνία, το ιατρικό σώμα και
κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είχε ήδη απειλήσει με χοντρό πρόστιμο εφ όσον
συνεχιστεί η παραβίαση του 48ώρου-56ώρου από την Ελληνική Κυβέρνηση και το
Υπουργείο.
Όταν έγιναν αυτά, ήταν οι πρώτες μέρες του Δεκέμβρη του 2008. Από τότε μέχρι
σήμερα – κοντά δυο μήνες – υφέρπει μια ανησυχητική απραξία: Το Υπουργείο
προσκολλημένο στην γνώριμη τακτική της παρέλκυσης, των διπλωματικών υποσχέσεων και
του εμπαιγμού, ροκανίζει τον χρόνο, κερδίζει χρόνο. Μοναδική του πρόθεση απ’ ότι
φαίνεται είναι να μην προχωρήσει στην νομοθετική κατακύρωση των συμπεφωνημένων με
τους γιατρούς. Ν’ αφήσει τα πράγματα ως έχουν: εμάς στην μισθολογική και εργασιακή μας
αθλιότητα, το εφημεριακό να σέρνεται προβληματικό και έκνομο ως προς τα ωράριά του, τα
νοσοκομεία να μην τονώνονται από τις απαραίτητες προσλήψεις. Επιπλέον – κι αυτό είναι
το άκρως εξοργιστικό – το Υπουργείο διατυμπανίζοντας την άνευ εμπράκτου
αποτελέσματος Συλλογική Σύμβαση, αφ’ ενός ξεπλένεται ως προς την Νομοθεσία
(Ευρωπαϊκή και Ελληνική) αφ’ ετέρου διασφαλίζει τη συνέχιση του ταπεινωτικού
εφημεριακού μας μεσαίωνα, έχοντας προκαταβολικά, επικοινωνιακά υπνωτίσει την
Ελληνική κοινωνία και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα των Βρυξελών.
Με δεδομένα όλα αυτά, με δεδομένο τον κίνδυνο που διαγράφεται να μην
προχωρήσει τίποτα, με δεδομένη της πάση θυσία νομοθέτησης του περιεχόμενου της
Συλλογικής Σύμβασης πρέπει:
1. Να αποκαλυφθεί ο εμπαιγμός του Υπουργείου. Η όλη μεθόδευσή του να
στιγματιστεί όχι μόνο ως προς την αθλιότητά της αλλά και ως προς την προσπάθεια
παραπλάνησης της κοινής γνώμης, των γιατρών και της Ε.Ε.
2. Να δηλωθεί κατηγορηματικά από την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις ότι εφ’ όσον δεν
νομοθετείται η Σύμβαση. Δεν υφίσταται καμμιά συμφωνία, δεν έχει επέλθει καμμιά λύση
του εφημεριακού, ισχύει απόλυτα και απαράγγελτα το νόμιμο ωράριο 48/56 ωρών.
3. Να πραγματωθεί επιτέλους, το εφημεριακό κραχ για το οποίο μοναδικά υπεύθυνο
και καθ’ ολοκληρίαν υπόλογο (για το μπάχαλο και την κατάρρευση που θα επέλθει) θα είναι
το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση.
Υ.Γ. Γνωρίζω ότι το ιατρικό σώμα – δυστυχώς – δεν φημίζεται για την ευψυχία του –
τουναντίον θάλεγα. Αλλά τουλάχιστον σε οριακές καταστάσεις που με τέτοια ξεφτίλα
διασυρόμαστε και εμπαιζόμαστε, ένα «αϊ σιχτίρ» επιβάλλεται

