
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του σωματείου εργαζομένων με την επωνυμία Σύλλογος Επιστημονικού και

Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης – Βορείου Ελλάδος,

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Αγγελάκη 37) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (3η Δ.Υ.Πε.), που εδρεύει στη

Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 16) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Ενόψει της εξαγγελθείσης έναρξης λειτουργίας του ονομαζόμενου Κέντρου

Υγείας Αστικού Τύπου (Κ.Υ.Α.Τ.) Ευόσμου Θεσσαλονίκης,  ως εφημερεύουσας

μονάδα περίθαλψης, ολόκληρο το 24ωρο, οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα

κατωτέρω,  προκειμένου  αφενός  μεν  να  σας  υπενθυμίσουμε   τις  ισχύουσες

διατάξεις, τις οποίες αναμφίβολα γνωρίζετε καλύτερα από μας, αφετέρου δε να

αναλάβετε τις ευθύνες για την – κατά την άποψή μας – βιαστική και χωρίς την

αναγκαία  προετοιμασία  έναρξη  λειτουργίας  του  Κ.Υ.Α.Τ.  Ευόσμου  ως

εφημερεύουσας μονάδας περίθαλψης, χωρίς αυτό να έχει ούτε την αναγκαία

υλικοτεχνική  υποδομή,  ούτε  το  απαραίτητο  για  την  ασφαλή  και  εύρυθμη

λειτουργία του, προσωπικό (νοσηλευτικό, ιατρικό και υποστήριξης). 

Με  τον  τρόπο  που  επιχειρείται  η  λειτουργία  του  Κ.Υ.Α.Τ.  Ευόσμου  ως

εφημερεύουσας μονάδας περίθαλψης, είναι βέβαιο ότι όχι μόνο θα υπάρξουν

προβλήματα  κατά  τη  λειτουργία  του,  αλλά  επιπλέον  η  εξυπηρέτηση  των

προσερχόμενων, στο Κέντρο Υγείας, πολιτών και ασθενών, θα είναι ελλιπής και

προβληματική,  οι  συνθήκες  εργασίας  του  ιατρικού  και  νοσηλευτικού

προσωπικού θα είναι επίσης επισφαλείς και τριτοκοσμικές και το κυριότερο θα

τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των προσερχόμενων πολιτών, εξαιτίας των ανωτέρω

σοβαρών  ελλείψεων  και  αστοχιών,  τις  οποίες  δεν  φροντίσατε  να
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αντιμετωπίσετε και για τις οποίες δεν προηγήθηκε κανένας διάλογος ούτε με

τους εργαζόμενους – ιατρούς, ούτε με τους εκπροσώπους τους.

Οφείλουμε δε να σας επισημάνουμε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική

ευθύνη  για  τα  ανωτέρω  προβλήματα,  αλλά  και  για  την  τυχόν  αδυναμία

επιτυχούς και ασφαλούς αντιμετώπισης των περιστατικών. 

Ειδικότερα : 

 Για  τους   ιατρούς  –  μέλη  του  σωματείου  μας,  έχουμε  ενημερωθεί

(από σας)           ότι πρόκειται να εφημερεύουν με ενεργή εφημερία ένας γενικός

ιατρός και  ένας παθολόγος ιατρός,  με αποτέλεσμα να καθίσταται  απολύτως

αδύνατη  η  επίτευξη  του  σκοπού  για  τον  οποίο  αποφασίστηκε  η  έναρξη

λειτουργίας του Κ.Υ.Α.Τ. ως εφημερεύουσας μονάδας περίθαλψης. 

 Το ΚΥΑΤ Εύοσμου θα είναι το μοναδικό εφημερεύον κέντρο υγείας

αστικού  τύπου  στην  Β.  Ελλάδα  και  συνεπώς  θα  προκληθεί  αναπόδραστα

μεγάλη  αύξηση  των  προσερχόμενων  ασθενών  και  περιστατικών,  διότι

βρίσκεται σε μια περιοχή που καλύπτει τουλάχιστον 300.000 κατοίκους. 

 Η  λειτουργία  εφημερεύουσας  μονάδας  περίθαλψης με  έναν  γενικό

ιατρό  και  έναν  παθολόγο  σε  ενεργή  εφημερία,  είναι   επισφαλής  για  τους

ασθενείς,  αφού  όλοι  οι  υπόλοιποι  ιατροί:  παιδίατρος,  μικροβιολόγος,

ακτινολόγος, θα τεθούν σε μεικτή εφημερία, δηλαδή μετά τις 10,00 το βράδυ

θα προσέρχονται μόνον εάν και όταν κληθούν, με ότι αυτό συνεπάγεται για την

αναπόφευκτη  καθυστέρηση  στην  ασφαλή  και  έγκαιρη  αντιμετώπιση  των

περιστατικών.

 Καθίσταται  αδύνατη  η  σύννομη  και  ασφαλής  διενέργεια  των

εργαστηριακών εξετάσεων, που είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται με την

παρουσία του ειδικού μικροβιολόγου ή ακτινολόγου, αφού γνωρίζετε καλά ότι

απαγορεύεται  η  εκτέλεση  πράξεων  στους  βοηθούς   μικροβιολόγους  και

ακτινολόγους,  χωρίς  την  παρουσία  του  ειδικού  ιατρού  της  αντίστοιχης

ειδικότητας. 

 Η ευθύνη για την ατελή ή εσφαλμένη διενέργεια των εργαστηριακών

εξετάσεων,  εγκυμονεί  τεράστιους  κινδύνους  για  την  υγεία  και  τη  ζωή  των

προσερχόμενων  ασθενών  και  ασφαλώς  γνωρίζετε  πολύ  καλά  πως  για  την
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ασφαλή  αντιμετώπιση  των  περιστατικών,  είναι  αναγκαία  η  προηγούμενη

διενέργεια  εργαστηριακών  εξετάσεων,  αλλά  και  η  παράδοση  των  σχετικών

αποτελεσμάτων  τους  στον  ιατρό,  υπογεγραμμένα  από  τον  ιατρό  της

ειδικότητας , διότι τα όποια συμπτώματα του ασθενούς (ήπια ή όχι), η κλινική

εικόνα  του  και  η  συμπτωματολογία  δεν  καθορίζουν  (και  δεν  μπορεί  να

καθορίζουν)  ούτε  τη  σοβαρότητα  του  περιστατικού,  ούτε  την  επιλογή  του

τρόπου  αντιμετώπισής  του.  Δυστυχώς  εσείς  προφανώς  επιθυμείτε  να

μετακυλήσετε  την  ευθύνη  στους  ιατρούς,  μόνο  που  χωρίς  την  αναγκαία

υλικοτεχνική  υποδομή  και  το  απαραίτητο  έμψυχο  δυναμικό,  δεν  έχετε  το

δικαίωμα αυτό και οι όποιες ευθύνες προκύψουν σας ανήκουν αποκλειστικά. 

              Πρέπει να υπάρξει διαρκής πρόβλεψη για τη διαθεσιμότητα

τουλάχιστον ενός ασθενοφόρου, που θα εδρεύει στο ΚΥΑΤ, έτσι ώστε να είναι

δυνατή  η  άμεση  διακομιδή  των  σοβαρότερων  περιστατικών  στο  εγγύτερο

εφημερεύον νοσοκομείο.  

 Πρέπει  να  ληφθεί  μέριμνα  για  την  εξασφάλιση  κατάλληλων

συνθηκών διανυκτέρευσης των εφημερευόντων ιατρών (αίθουσα ανάπαυσης,

διατροφή  κλπ),  διότι  σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  υπάρξει  εξουθένωση  των

ιατρών (burn out), που προέρχονται από πρωϊνή επτάωρη εργασία στο ΠΕΔΥ

με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της πιθανότητας σφάλματος.

 Επιπλέον γνωρίζετε άριστα ότι στα ιατρεία του ΠΕΔΥ, αλλά και στα

κέντρα  υγείας,  ήδη υπάρχουν  σοβαρότατες  ελλείψεις  ιατρικού προσωπικού,

που δεν φροντίζετε  να αναπληρώσετε,  παρότι  οι  λύσεις υπάρχουν και  είναι

δυνατή  η  –  έστω  και  μερική  –  αναπλήρωση  των  ελλείψεων  αυτών,  ενώ  η

λειτουργία  του  ΚΥΑΤ  ως  εφημερεύουσας  μονάδας  περίθαλψης θα

αποδυναμώσει περαιτέρω τα ιατρεία του ΠΕΔΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για

τους ασφαλισμένους που προσέρχονται στα ιατρεία του ΠΕΔΥ. Τα περίπου 900

προγραμματισμένα ραντεβού που θα χαθούν μηνιαίως από τις 3 μονάδες θα

σημάνουν αφενός την αύξηση της αναμονής πέραν των 100 ημερών αλλά και

την αποδυνάμωση των Μονάδων Υγείας λόγω της απουσίας παθολόγου ή γεν.

ιατρού αλλά και η παύση της απογευματινής  λειτουργίας του ακτινολογικού

και  μικροβιολογικού εργαστηρίου  στη Μ.Υ.  Π.  Αξιού.  Το  πλήρες  πρόγραμμα

εφημεριών δεν ανακοινώθηκε στους εμπλεκόμενους, παρά μόνον όσον αφορά
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τον καθένα και αποσπασματικά, είναι δε προφανές ότι η ενημέρωση εκτός από

έγγραφη,  πρέπει  να είναι και συνολική,   έτσι ώστε όλοι οι  εμπλεκόμενοι να

γνωρίζουν έγκαιρα, ολόκληρο το πρόγραμμα των εφημεριών.

Συγκεκριμένα για τα ανωτέρω ζητήματα γνωρίζετε καλά ότι σύμφωνα με το

νόμο,  την  Οδηγία  2003/88/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003,  σχετικά με την οργάνωση του χρόνου

εργασίας και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε. : 

 Η μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας των ιατρών αποτελεί

ιδιαίτερης  βαρύτητας  κανόνα του εργατικού  δικαίου  της  Ένωσης,  ο  οποίος

πρέπει  να  εφαρμόζεται  στην  περίπτωση  κάθε  εργαζομένου  ως  ελάχιστη

πρόβλεψη, αποβλέπουσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και της

ασφάλειάς του. 

 Το  τακτικό  εβδομαδιαίο  ωράριο  εργασίας  των  ιατρών  και  των

ειδικευόμενων ιατρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 35 ώρες.

 Ο  χρόνος  εργασίας  δεν  μπορεί  να   υπερβαίνει,  τις  48  ώρες  ανά

επταήμερο, κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών και δεν

μπορεί νομίμως να επιβληθεί  στους ιατρούς εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας,

που να υπερβαίνει (ακόμη και να ενδέχεται να υπερβαίνει) το ανώτατο όριο

των 48 ωρών ανά επταήμερο.

 Οι  ώρες  των  πραγματοποιούμενων  από  τους  ιατρούς  ενεργών

εφημεριών  (φυσικά  και  όσων  πραγματοποιούνται  κατά  τη  διάρκεια  των

μεικτών εφημεριών), καθώς και οι ώρες των εφημεριών ετοιμότητας, κατά τις

οποίες  οι  ιατροί  παραμένουν  στο  νοσοκομείο  προς  παροχή  ιατρικών

υπηρεσιών  ή  όταν  κληθούν  να  προσέλθουν  στο  Κ.Υ.Α.Τ.,  προστίθενται  στις

ώρες τις οποίες προβλέπει το τακτικό εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας και στις

35 ώρες, τις οποίες προβλέπει το τακτικό εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.

 Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει, ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο

αναπαύσεως ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών.

 Κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει, ανά περίοδο επτά ημερών, μια

ελάχιστη περίοδο συνεχούς αναπαύσεως είκοσι τεσσάρων ωρών, στις οποίες

προστίθενται οι ένδεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης.
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 Στο  ανώτατο  όριο  της  μέσης  εβδομαδιαίας  διάρκειας  εργασίας,

συμπεριλαμβάνονται  και οι υπερωρίες.

 οι ώρες των μεικτών εφημεριών, όταν ο ιατρός καλείται να προσέλθει

στο  Κ.Υ.Α.Τ.,  προστίθενται  στις  ώρες  τις  οποίες  προβλέπει  το  τακτικό

εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.

 Όσον αφορά την εβδομαδιαία διάρκεια του χρόνου εργασίας, οι ώρες

των εφημεριών που πραγματοποιούν οι ιατροί στο νοσοκομείο, δεν πρέπει να

συνεπάγονται την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου  απασχόλησης.

 Τα ωράρια εργασίας των ιατρών δεν επιτρέπεται  να διαρκέσουν 24

ώρες αδιαλείπτως.

 Η εικοσιτετράωρη ανάπαυση που πρέπει να χορηγείται σε κάθε ιατρό

μετά από κάθε ενεργό εφημερία, δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί οποτεδήποτε

εντός της εβδομάδας από της ημέρας πραγματοποίησης της εφημερίας αυτής,

διότι δεν είναι σύμφωνη με την ανωτέρω Οδηγία.

Επειδή όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα, ασφαλώς δεν είναι τυπικά ζητήματα,

αλλά έχουν ουσιαστική σημασία τόσο για τη  διασφάλιση της προστασίας της

υγείας  και  της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  ιατρών,  όσο  και  για  την

εξασφάλιση  της  ορθής  και  ασφαλούς  άσκησης  του  ιατρικού  τους

λειτουργήματος, αλλά και για τη δυνατότητά τους να παρέχουν τις υπηρεσίες

τους, χωρίς τον κίνδυνο να υποπέσουν σε οποιοδήποτε σφάλμα, μπορεί να έχει

συνέπειες στον ασθενή.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι η λειτουργία του Κ.Υ.Α.Τ. Ευόσμου ως εφημερεύουσας

μονάδας  περίθαλψης  εγκυμονεί  σοβαρούς  κινδύνους  για  την  ασφάλεια,  την

υγεία  και  τη  σωματική  ακεραιότητα  των  ιατρών  και  κατ’  επέκταση  των

προσερχόμενων στο Κ.Υ.Α.Τ. Ευόσμου ασθενών.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της

υγείας και της σωματικής ακεραιότητας τόσο των ιατρών που θα εφημερεύουν

στο Κ.Υ.Α.Τ. Ευόσμου, όσο και των ασθενών που προσέρχονται σ’ αυτό. 

5



ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ για άλλη μία φορά να φροντίσετε άμεσα και να λάβετε όλα

τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την  προστασία  της  υγείας  και  της  σωματικής

ακεραιότητας των εφημερευόντων στο Κ.Υ.Α.Τ. Ευόσμου ιατρών, αλλά και των

ασθενών που προσέρχονται σ’ αυτό. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να εξασφαλίσετε άμεσα την επαρκή επάνδρωση του Κ.Υ.Α.Τ.

Ευόσμου και  να  φροντίσετε  για  την  ύπαρξη  των  αναγκαίων  υλικοτεχνικών

υποδομών, όπως ανωτέρω αναφέρονται, έτσι ώστε οι παρεχόμενες προς τους

πολίτες  υπηρεσίες  να  ανταποκρίνονται  στις  διατάξεις  της  ισχύουσας

νομοθεσίας.  

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου

δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο καθ’  ου

απευθύνεται, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (3η Δ.Υ.Πε), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

(Αριστοτέλους 16) και εκπροσωπείται νόμιμα και να κοινοποιηθεί νόμιμα προς

ενημέρωση και στο Υπουργείο Υγείας, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες

συνέπειες,  αντιγράφοντας  ολόκληρη  την  παρούσα  στην   οικεία  έκθεση

επίδοσης. 

Θεσσαλονίκη, 02.05.2017

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΑ Δ.  ΤΣΟΥΛΚΑΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.4461)

ΦΡΑΓΚΩΝ  14  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.  2310/222816
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