
 

 
 

 

             Θεσσαλονίκη 22 Ιουλίου 2011 

 

Αριθ.Πρωτ. 5733/Γ                                       

 

 

ΠΠρροοςς  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΥΥγγεείίααςς  κκ..  ΑΑ..  ΛΛοοββέέρρδδοο  

 

 

 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

 

 

 Οι σχεδιαζόµενες συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων σε συνδυασµό 

µε την υπό συζήτηση αλλαγή του τρόπου απόκτησης ιατρικής 

ειδικότητας θα επηρεάσει αρνητικά τους ιατρούς που βρίσκονται σε 

λίστα αναµονής για την ειδίκευση τους. Για κάποιους απ’ αυτούς θα 

σηµάνει απώλεια πολλών ετών ή και καταστροφή των επαγγελµατικών 

τους σχεδίων. 

 Καθώς το πρόβληµα αφορά τουλάχιστον 11.000 νέους ιατρούς οι 

οποίοι είναι διαχρονικά θύµατα εξαπάτησης της ελληνικής πολιτείας που 

επί δεκαετίας παράγει περισσότερους επιστήµονες από όσους µπορεί να 

εκπαιδεύσει προπτυχιακά και µεταπτυχιακά, σας ζητούµε να ρυθµίσετε 

το πρόβληµα µε ευαισθησία και πρακτικότητα ως εξής: 

 

1. σε επίπεδο περιφέρειας να ενοποιηθούν οι λίστες αναµονής χωρίς 

να µειωθεί ο αριθµός των θέσεων ειδικευοµένων και να ενταχθούν 

στην ενοποιηµένη νέα λίστα οι αναµένοντες προς ειδίκευση µε 

απόλυτη χρονολογική σειρά. Οι κενούµενες θέσεις ειδίκευσης να 

συµπληρώνονται κατά προτεραιότητα. Όποιος δεν επιθυµεί  να 

καταλάβει συγκεκριµένη θέση ειδίκευσης να παραχωρεί τη θέση 

του στον επόµενο και να περιµένει την επόµενη θέση. 

2. οποτεδήποτε και εφόσον εφαρµοσθεί σύστηµα εξετάσεων και µε 

δεδοµένο ότι οι αναµένοντες είναι αριθµητικά πολλοί να 

ακολουθηθεί η παρακάτω αναλογία: 

τον 1
ο
 χρόνο εφαρµογής 80% πλήρωση θέσεων από τη λίστα 

αναµονής και  20% από εξετάσεις 

τον 2
ο
 χρόνο  70% λίστα αναµονής και 30% εξετάσεις 

τον 3
ο
 χρόνο  60% λίστα αναµονής και 40% εξετάσεις 

τον 4
ο
 χρόνο  50% λίστα αναµονής και 50% εξετάσεις 

τον 5
ο
 χρόνο  30% λίστα αναµονής και 70% εξετάσεις 

τον 6
ο
 χρόνο  10% λίστα αναµονής και 90% εξετάσεις 

τον 7
ο
 χρόνο εφαρµογής  όλοι οι ειδικευόµενοι να προκύψουν από 

εξετάσεις. 



 

 

 

 

 Με την ευκαιρία αυτή επιθυµούµε να σας υπενθυµίσουµε ότι από  

21/6/2011 έχουµε ζητήσει να σας συναντήσουµε. 

 Αναµένουµε τη θετική ανταπόκρισή σας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Dr. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΝΙΤΣΑΣ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 


