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Κύριοι, 
Μετά τη συνάντηση μας στις 20/12/18 σας αποστέλλουμε την επιστολή των 
επικουρικών γιατρών σχετικά με τα εργασιακά τους προβλήματα.

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ

       Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε  επικουρικοί ιατροί (περίπου 500)
οι όποιοι προσλήφθηκαν με την υπ’   αριθμ. πρτ. α2α/γ.π. οικ. 104770, 2/ 12 / 2014
προκήρυξη  και υπηρετούμε μέχρι σήμερα ως ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), με ατομικές συμβάσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι
και σήμερα . Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εργαζόμαστε κατά τι λιγότερο από 4 έτη
με διαδοχικές συμβάσεις χωρίς διακοπή.

       Οι  ιατροί  των Κ.Υ.  πολλάκις  καλούμαστε  να εξυπηρετήσουμε   (αναλόγως
ειδικότητος   και  αναγκών  )  τα  κενά  των  νοσοκομείων  ή  των  κέντρων  υγείας
(εφημερίες, τακτικά ιατρεία κλπ).  Όλο αυτό το χρονικό διάστημα εργαστήκαμε και
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε  με όλες μας τις δυνάμεις εξυπηρετώντας  τους πολίτες
με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο και  φροντίζοντας  να  καλύπτουμε  τα   κενά   στα
πλαίσια   της  έλλειψης  ιατρικού  προσωπικού   και   πολύ  πέραν  του  ημερήσιου
ωραρίου μας.

         Είμαστε οι ιατροί των οποίων οι συμβάσεις λήγουν την 31/12/2018 και δεν θα
ανανεωθούν.

        Μας είχε ανακοινωθεί ότι κανείς από εμάς, που στα δύσκολα χρόνια στηρίξαμε
το σύστημα, δεν θα απομακρυνθεί και ότι  για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα
μοριοδοτηθούμε  ώστε να αναγνωριστεί  η μέχρι σήμερα προσφορά  μας.  

(γεγονός ιδιαίτερα αμφισβητήσιμο ,  θολό και υπό προϋποθέσεις αδιαπραγμάτευτο
πχ παλαιότεροι ιατροί που για κάποιο λόγο επανέρχονται σε προτέρα τους θέση ή
και άλλη  εν δυνάμει θέση)!     

Διαχρονικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μας ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν θέσεις
μόνιμων όπου θα προηγηθούμε λόγω αυτής της προϋπηρεσίας μας  αλλά  μέχρι
σήμερα οι θέσεις που έχουν ανακοινωθεί είναι ελάχιστες  και σχεδόν φωτογραφικές. 

         Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι  ο λ ο ι  είχαμε προτάσεις για εργασία
στο  εξωτερικό  και  προτιμήσαμε  να  μείνουμε  και  να  στηρίξουμε   τον  τόπο  μας
οπωσδήποτε με κάποιο κόστος (μισθολογικό). Άλλωστε στις 08/10/2018 ο υπουργός



μας σε ομιλία του στο Λονδίνο κάλεσε τους έλληνες ιατρούς να επιστρέψουν στην
πατρίδα αναφέροντας την προκήρυξη μόνιμων ιατρών  ΕΣΥ σε νοσοκομεία και Κ.Υ. 

ενώ τα κενά στην υγεία είναι τεράστια (και θα μεγιστοποιηθούν έτι περισσότεροι με
τις  συνταξιοδοτήσεις   κάποιου  σεβαστού  αριθμού  συναδέλφων..)  αυτό  που
διαφαίνεται μέχρι σήμερα (αν κάτι δεν αλλάξει   α-μ –ε – σ –α  )είναι ότι και εμείς
ετοιμαζόμαστε  για το εξωτερικό.

       Όσον αφορά την σημερινή κατάσταση: το Υπ. Υγείας  ανακοίνωσε ότι  δεν
μπορούμε  να  παραμείνουμε  στις  θέσεις  μας  επειδή   οι  επίτροποι  δεν  θα
υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελεγκτικό συνέδριο
έκρινε παράνομη την παραμονή μας πέραν των 2 ετών (εργασίας ως ΙΔΟΧ) και άρα
παράνομη και την μισθοδοσία μας. Ακούγεται επίσης ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για
εμάς εν αντιθέσει με όσους έχουν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ των οποίων η μισθοδοσία
έχει εξασφαλιστεί τουλάχιστον για το επόμενο 10 μηνο.

Βέβαια  κανείς  δεν  μπορεί  να  αμφισβητήσει  ότι  το  υπουργείο  με  ενέργειές  του
φρόντισε  για την αποπληρωμή μας (με καθυστέρηση 3 μηνών) το τελευταίο 3μηνο
του 2017 αλλά και μέχρι σήμερα.

         Επίσης ως ΙΔΟΧ , και παραμένοντας ΙΔΟΧ  αενάως,  βρισκόμαστε σε μια
συνεχή  εργασιακή  ομηρία  και  σε  στασιμότητα  βαθμολογική  και  μισθολογική.  Τα
ανωτέρω περιγράφουν  άριστα την έννοια της εργασιακής ομηρίας.

        Υπό την προϋπόθεση ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ το εργασιακό χρονικό όριο
των 24 μηνών που δικαιολογεί  την έννοια του ΙΔΟΧ , αλλά και του γεγονότος ότι
όντως  καλύπτουμε  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες   στα  πλαίσια  των  σοβαρών
ελλείψεων (γεγονός που αναφέρεται και στην τροπολογία  η όποια για πρώτη φορά
επιτρέπει την εγγραφή στους καταλόγους των επικουρικών , ως  ιατρών  ΙΔΟΧ, στην
οποία αναφέρεται ότι το όποιο νέο μέτρο (τροπολογία) πραγματοποιείται στα πλαίσια
των  αυξημένων αναγκών στον  τομέα  της  υγείας,  αιτούμαστε   την  εξεύρεση μιας
μόνιμης λύσης του θέματος που έχει προκύψει και μας αφορά ως ΙΔΟΧ.

      Στην  διάθεσή  μας  υπάρχει  το  σκεπτικό  της  απόφασης  του  Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου  με το όποιο εργαζομένη ως ΙΔΟΧ δικαιώθηκε και μετατράπηκε σε ΙΔΑΧ.
Επιφυλασσόμαστε να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμά μας στην
εργασία και την αναγνώριση του δίκαιου αιτήματός μας .

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και χρόνια πολλά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                                               Νικολέτα Μανιάτη

   Χειρουργός Ουρολόγος                                                                         Γεν. Χειρουργός
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