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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 επικείμενης εφαρμογής του διευρυμένου ωραρίου των ιατρείων

της 3ης Δ.Υ.Πε, για την οποία έχουμε ήδη διατηρήσει και εκφράσει τις βάσιμες

επιφυλάξεις μας, σχετικά με τη νομιμότητα και την συνταγματικότητα των

σχετικών ρυθμίσεων, καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών, σχετικά με

τον επιδιωκόμενο σκοπό, σας αναφέρουμε και τα παρακάτω : 

Όπως καλά γνωρίζετε η επιλεκτική διεύρυνση του ωραρίου εργασίας των

ιατρών  αποκλειστικά  και  μόνο  αυτών  που  υπηρετούν  στις  μονάδες

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των

όρων εργασίας των μελών του σωματείου μας, αλλά και δυσμενή μεταχείρισή

τους σε σχέση με όλους τους άλλους ιατρούς που είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ.

(π.χ. ιατροί των Κέντρων Υγείας που είναι ενταγμένα στο ΠΕΔΥ).

Επίσης γνωρίζετε πως έχετε την υποχρέωση να μην εφαρμόζετε διατάξεις

και  να μην εισάγετε ρυθμίσεις, που ευθέως αντίκεινται  στις διατάξεις  των

άρθρων 4 και 103 του Συντάγματος, καθώς κι εσείς και οι διοικούντες έχετε

την πρώτιστη υποχρέωση τήρησης του Συντάγματος, το οποίο υπερισχύει

κάθε αντίθετης διάταξης, νόμου ή υπουργικής απόφασης. 

Πλέον όμως των ανωτέρω, γνωρίζετε καλά ότι η διεύρυνση του ωραρίου

εργασίας  των  μονάδων  υγείας  ΠΕΔΥ  στην  οδό  Αγγελάκη  και  στην  Πύλη



Αξιού, καθώς και του φυσικοθεραπευτηρίου της οδού Μαβίλη (που ανήκει

στην  Μ.Υ.  της  Αγγελάκη),  απαιτεί  πριν  από  κάθε  εφαρμογή  της,  την

εξασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και κατ’ επέκταση και της σωματικής

ακεραιότητας, τόσο των εργαζομένων, όσο και των τρίτων που τυχόν θα

προσέρχονται στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι: 

I. σε  όλα  τα  ανωτέρω  κτίρια  δεν  έχετε  λάβει  κανένα  μέτρο

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων

που θα προσέρχονται σ’ αυτά 

II. δεν  έχετε  λάβει  καθόλου  υπόψη  σας  τις  ιδιαιτερότητες  και  των

ιδίων  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  στα  οποία  δεν  υπάρχουν  ούτε  καν

έξοδοι  κινδύνου ή έστω εναλλακτική χρήση άλλων εξόδων σε περίπτωση

οποιουδήποτε συμβάντος 

III. και  τα  τρία κτίρια  (ιδιαίτερα δε στην Πύλης Αξιού και  στην οδό

Μαβίλης),  βρίσκονται  σε  περιοχές  που  είναι  γνωστές  στην  πόλη  της

Θεσσαλονίκης  για  την  ιδιαίτερη  επικινδυνότητά  τους  κατά  τις  νυκτερινές

ώρες, από τα περιθωριακά στοιχεία που γνωρίζετε καλά ότι συχνάζουν κατά

τις νυκτερινές ώρες στις ανωτέρω περιοχές.

Μετά τα ανωτέρω σας γνωστοποιούμε ότι : 

I. Σύμφωνα  με  το  άρθρο  42  παρ.  1του  ν.3852/2010,  ο  εργοδότης

υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως

προς  όλες  τις  πτυχές  της  εργασίας  και  να  λαμβάνει  μέτρα  που  να

εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

II. Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 5 του ν.3852/20105, στο πλαίσιο των

ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των

δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και

κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της

παροχής των αναγκαίων μέσων.

III. Εκτός  των ανωτέρω δυνάμει  των διατάξεων του ν.  3852/2010,  ο

εργοδότης  υποχρεούται  μεταξύ  άλλων  :  α)  να  φροντίζει  ώστε  να

προσαρμόζονται  τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με τις

μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάμενων

καταστάσεων, …………………………… δ) να γνωστοποιεί στους εργαζομένους



τον  επαγγελματικό  κίνδυνο  από  την  εργασία  τους,  ε)  να  καταρτίζει

πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην

επιχείρηση, η) να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Επίσης δυνάμει των ιδίων διατάξεων ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που

προβλέπονται στην παράγραφο 5 του νόμου, βάσει των ακόλουθων γενικών

αρχών πρόληψης: α) αποφυγή των κινδύνων, β) εκτίμηση των κινδύνων που

δεν  μπορούν  να  αποφευχθούν,  …………………………………………….  δ)

αντικατάσταση  του  επικινδύνου  από  το  μη  επικίνδυνο  ή  το  λιγότερο

επικίνδυνο,  ε)  προγραμματισμός  της  πρόληψης  με  στόχο  ένα  συνεκτικό

σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της

εργασίας,  τις  συνθήκες  εργασίας,  τις  σχέσεις  μεταξύ  εργοδοτών  και

εργαζομένων και  την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος  στην

εργασία, ζ) προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση

με τα μέτρα ατομικής προστασίας, 

Προς άρση οποιασδήποτε δικαιολογίας, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε

ότι οι ανωτέρω τρεις χώροι είναι απολύτως ακατάλληλοι και επικίνδυνοι, για

εργασία  ιδιαίτερα  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες,  εξαιτίας  και  ελλείψεων  των

κατάλληλων κτιριακών υποδομών και ενέχουν τον  κίνδυνο εγκλωβισμού των

εργαζομένων και των προσερχομένων στις ανωτέρω μονάδες.

Τέλος πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι : 

I. ως εργοδότης  οφείλετε  να μην απαιτείτε  από τους  εργαζομένους,

εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογούμενες από τις περιστάσεις, να

αναλάβουν πάλι την εργασιακή δραστηριότητα τους, εφόσον εξακολουθεί να

υφίσταται σοβαρός και άμεσος κίνδυνος, ο οποίος συντρέχει στην προκειμένη

περίπτωση και μάλιστα με τη συνδρομή περισσοτέρων παραγόντων κινδύνου

(για εργαζόμενους και τρίτους), τους οποίους όχι μόνο δεν έχετε προβλέψει,

αλλά  και  δεν  έχετε  φροντίσει  ούτε  καν  να  ελαχιστοποιήσετε,  αν  όχι  να

εξαλείψετε και  

II. ο  εργαζόμενος,  ο  οποίος  σε  περίπτωση  σοβαρού  άμεσου  και

αναπόφευκτου κινδύνου,  απομακρύνεται  από τη θέση εργασίας  του ή/και

από  μια  επικίνδυνη  ζώνη,  δεν  επιτρέπεται  να  υποστεί  καμία  δυσμενή

επίπτωση  και  πρέπει  να   προστατεύεται  από  κάθε  ζημιογόνο  και

αδικαιολόγητη συνέπεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι   η  λειτουργία  των  ανωτέρω μονάδων  εγκυμονεί

σοβαρούς κινδύνους για  την ασφάλεια  και  τη σωματική ακεραιότητα των

εργαζομένων και των προσερχομένων στις μονάδες.

ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  ότι  είστε  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  τόσο  για  την

προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στις

μονάδες, όσο και των τρίτων που προσέρχονται σ’ αυτές. 

ΣΑΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ να  φροντίσετε  άμεσα,  ώστε  οι  κτιριακές  υποδομές  των

ανωτέρω  τριών  μονάδων  υγείας  να  ανταποκρίνονται  στις  διατάξεις  της

ισχύουσας νομοθεσίας.  

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ για άλλη μία φορά κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων,

να  φροντίσετε  άμεσα  και  να  λάβετε  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την

προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στις

μονάδες, όσο και των τρίτων που προσέρχονται σ’ αυτές. 

ΣΑΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  ότι  εφόσον  δεν  λάβετε  να  αναγκαία  μέτρα,

επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε εναντίον κάθε υπευθύνου, όλες τις νόμιμες

ενέργειες  για  την  τήρηση  του  νόμου  και  στην  ανωτέρω  περίπτωση  θα

καταγγείλουμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες, την άρνησή σας να εφαρμόσετε τις

κείμενες διατάξεις διασφάλισης της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας

των εργαζομένων. 

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,  για  να  λάβει

γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα

στην  οικεία έκθεση επίδοσης. 

Θεσσαλονίκη, 15.04.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


