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Για να γίνουν κατανοητοί οι διάλογοι που ακολουθούν είναι απαραίτητη η 

επεξήγηση για την επίμαχη αναφορά του υπουργού Υγείας στον τρόπο 

πρόσληψης των γιατρών του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας σε το-

ποθέτησή του που προηγήθηκε της διαδικασίας απάντησης των ερωτήσε-

ων ανέφερε επί λέξει1: «To Εθνικό Σύστημα Υγείας με τρόπο απολύτως πε-

λατειακό, προσέλαβε τους γιατρούς που προσέλαβε,.. με τη λογική του 

«μπάρμπα στην Κορώνη» 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 

Βαρνάβας.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Κύριε Υπουργέ, μία διευκρίνηση. Όταν μιλήσατε, εί-

πατε ότι «η πολιτεία προσέλαβε πελατειακά τους γιατρούς τους ΕΣΥ»; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Προσέλαβε πολλούς γιατρούς στις περιφέρειες και στο κέντρο… 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Είπατε και τη λέξη «πελατειακά». Να σας εκφράσω 

και να εκφράσω και στο Σώμα την εντονότατη διαμαρτυρία μου.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Εσείς λέτε όλους τους γιατρούς; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Νοσοκομειακών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ)): Δώστε μας λίστα τότε αυτών  που προ-

σέλαβε «πελατειακά». Έχετε εθιστεί τον τελευταίο καιρό στο να προσβάλε-

τε συνολικά την κοινωνία, συνολικά κλάδους, προσβάλετε τους δημοσίους 

υπαλλήλους, τους είπατε «παράσιτα»  και τώρα λέτε ότι οι γιατροί του ΕΣΥ 

προσελήφθησαν πελατειακά. 

                                                             
1 Δείτε όλη τη σχετική τοποθέτηση στη σελίδα 7 των πρακτικών από την ομιλία Λοβέρδου στη 
Βουλή  
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Ουδέποτε είπα κάτι τέτοιο και να προσέχετε πως μιλάτε. Ουδέποτε εί-

πα κάτι τέτοιο. Λέτε πράγματα που δεν έχω πει. Επίθετα, χαρακτηρισμούς 

κ.τ.λ. δεν έχω κάνει ποτέ μου. Να προσέχετε τι λέτε.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Σας ρώτησα για να το επιβεβαιώσω. Είπατε «προσέ-

λαβε η πολιτεία, πελατειακά, τους γιατρούς του ΕΣΥ.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Το εξήγησα.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Νοσοκομειακών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ)): Σας παρακαλώ να ανακαλέσετε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Το εξήγησα. Φυσικά και δεν ανακαλώ, ειδικά όταν λέτε πράγματα που 

δεν έχω πει. Λέτε ότι θέλετε.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Θα πρέπει να ντρέπεστε, ως Υπουργός Υγείας… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης):Να προσέχετε πώς μιλάτε! Κάνετε πλήρη διαστρέβλωση. Ό,τι λέτε είναι 

διαστρέβλωση. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Σας ρώτησα πριν πω οτιδήποτε. Δεν έχω δικαίωμα; 

Έχετε δικαίωμα εσείς να μας προσβάλετε, αλλά εμείς δεν έχουμε δικαίωμα 

να αντιδρούμε;  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ από 

αυτό το βήμα, κύριε Βαρνάβα, να είστε πιο προσεκτικός.   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Tί με παρακαλείτε, κύριε Πρόεδρε; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Διαστρεβλώνει ό,τι ακούγεται στην αίθουσα και το κάνει επίτηδες.  
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής):Σας παρακαλώ, κύ-

ριε Βαρνάβα, ο Υπουργός δεν αναφέρθηκε προσωπικά και ονομαστικά για 

τους γιατρούς. Δεν είπε αυτό που λέτε, είπε ότι καλύφτηκαν θέσεις για-

τρών όπου υπήρχε ισχυρότερη… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Ο κόσμος βοά, γι’ αυτό κι είστε εδώ εγκάθετος για να το αρνηθείτε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ):Οι κυβερνήσεις σας τα έκαναν αυτά στο κάτω-κάτω 

της γραφής.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης):Είστε οι πρώτοι στα συλλογικά ρουσφέτια κι εσείς προσωπικά.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Νοσοκομειακών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Να ντρέπεστε που λέτε ότι είμαστε πρώ-

τοι στα ρουσφέτια. Οι αρχιρουσφετολόγοι εγκαλούν όλη την κοινωνία για 

ρουσφέτι;  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης):Εσείς να ντρέπεστε! 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ, κύ-

ριε Βαρνάβα, βοηθήστε να κρατήσουμε τη διαδικασία. Έκανα την παρέμ-

βαση.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Είναι ζήτημα, καταρχάς, τάξης ένας φορέας που προσκαλείται στην αί-

θουσα αυτή, να φέρεται ωσάν να ήταν η αίθουσα δική του.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής):Το επισήμανα, προς 

άλλη κατεύθυνση.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Μας προσβάλετε συνέχεια, μας ρίχνετε λάσπη.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Ό,τι είπα υπάρχει στα πρακτικά. Ουδέποτε είπα αυτά που λέει. Διευ-
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κρίνισα κι αυτά που είπα κι όταν κάποιος, οποιοσδήποτε είναι αυτός, συν-

δικαλιστής, πολιτικός, απλός πολίτης, κρύβεται πίσω από πραγματικότητες 

που πανθομολογούνται, ότι το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα βασίλεψε, 

το λένε όλοι. Αν ο κ. Βαρνάβας δεν θέλει να το βλέπει, τότε αποκαλύπτεται 

τι είναι αυτό που υποστηρίζει.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Κι εσείς ήσασταν ο αρχηγός του πελατειακού κρά-

τους.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Είστε άνθρωπος που έχει και όραση… 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Νοσοκομειακών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ)): (Ομιλεί μη ακουόμενος) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής):Με αυτόν τον τρόπο 

δεν μπορώ να συνεχίσω τη διαδικασία.   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ):Να ερχόμαστε εδώ και να μας ρίχνετε λάσπη στα μού-

τρα! Μας καλέσατε στην Επιτροπή της Βουλής για να μας βρίσετε; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Ωρυόμενος φορέας δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στη Βουλή. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομεια-

κών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ): Βέβαια, δεν έχει. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Βαρνάβα, 

αναφερθείτε στα θέματα τα οποία θίχτηκαν στα πλαίσια του Κανονισμού 

της Βουλής και το σεβασμό του χώρου, για να μπορέσουμε να κάνουμε και 

διάλογο. Να ολοκληρώσει ο κ. Υπουργός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Όποιος λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν σέβεται την πραγματικότητα, η 

πραγματικότητα θα στραφεί εναντίον του, κι αυτό κάνετε εσείς αυτή τη 
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στιγμή. Το γεγονός ότι το ΕΣΥ υποφέρει από πελατειακές επιλογές, πελα-

τειακά σχήματα, που προφανώς δεν σας αφορούν προσωπικά… 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Νοσοκομειακών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ)): Ποιόν αφορούν, πέστε μου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης): Αναφέρθηκα σε εσάς; Το γεγονός, αγαπητέ συνάδελφε, που προε-

δρεύετε μιας κατάστασης να έχουν νοσοκομεία που, καλά ξέρετε, εφτά α-

ναισθησιολόγους και κανέναν παιδίατρο, δεν χρειάζεται την άμυνά σας. Εί-

ναι καταγγελταίο εξ ορισμού, κι αν αμύνεστε αυτής της κατάστασης, να πά-

τε και στους γονιούς που τα παιδιά τους δεν έχουν παιδιάτρους, επειδή έ-

χουν δέκα μιας άλλης ειδικότητας που δεν τους χρειάζονται όλους και να 

πείτε γιατί έγινε αυτό. Αν αμύνεστε ενός, κατάδηλα αρνητικού γεγονότος, 

αυτό σας αφορά και σας χαρακτηρίζει.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΟΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής):Κύριε Βαρνάβα, σας 

παρακαλώ συνεχίστε, όμως μέσα στα όρια του κανονισμού.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Νοσοκομειακών Ιατρών (ΟΕΝΓΕ)): Τώρα συζήτηση θα ανοίξουμε; 

 

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Ια-

τρών (ΟΕΝΓΕ): Αναφορικά με την ερώτηση που υποβλήθηκε για τους πανε-

πιστημιακούς θα ήθελα να πω ότι οι πανεπιστημιακοί στις 1/1/11 θα έπρε-

πε να είχαν κλείσει τα ιατρεία. Δεν λειτουργούν στα όρια του νόμου, λει-

τουργούν σε παρανομία. Συγκεκριμένα λειτουργούν με εγκυκλίους του κ. 

Λοβέρδου ο οποίος τις εκδίδει για να νομιμοποιήσει την παρανομία. Τώρα 

καλείται η Βουλή να νομιμοποιήσει όλη αυτή την ιστορία, ενώ έχει ψηφίσει 

πριν από λίγο καιρό το νόμο 3868 της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου και από 

1/1 θα έπρεπε να είχαν κλείσει όλα τα ιατρεία των πανεπιστημιακών.  
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 Στο ερώτημα του κ. Χαραλάμπους εάν είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός 

των ιατρών θα ήθελα να απαντήσω αρνητικά. Όμως, κάνουν στατιστικές 

αλχημείες προσθέτουν ειδικευόμενους, αγροτικούς κλπ., προκειμένου να 

βγάλουν υψηλό αριθμό γιατρών ανά κρεβάτι. Εξάλλου τις στατιστικές αλ-

χημείες τις είδαμε όταν με τις προτάσεις Λιαρόπουλου, εμφάνισαν στα νο-

σοκομεία απίθανα νούμερα. Εκεί συνέβη το greek statistics σε όλο του το 

μεγαλείο.  

 Εμείς ποτέ δε ζητήσαμε να καταργηθεί η πλήρης και αποκλειστική 

απασχόληση στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Είμαστε υπέρμαχοι του να 

είναι οι γιατροί του ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να 

αμείβονται σωστά ασκώντας το λειτούργημά τους. Στον κ. Κριτσωτάκη για 

τη διεύθυνση των κέντρων υγείας θα ήθελα να πω ότι απορούμε γιατί θα 

πρέπει να διευθύνει το κέντρο υγείας μόνο παθολόγος ή γενικός γιατρός. 

Στα κέντρα υγείας υπάρχουν παιδίατροι και άλλες ειδικότητες. Φαντάζομαι 

ότι πρέπει και η Βουλή να συμφωνήσει ότι ο οποιοσδήποτε γιατρός έχει τα 

προσόντα και τις ικανότητες, μπορεί να γίνεται διευθυντής του κέντρου υ-

γείας.  

 Αναφορικά με το πειθαρχικό δίκιο δε θα πάρω θέση, αλλά απλά δείτε 

ότι τροποποιεί βασιλικό διάταγμα. Θα έπρεπε να είχαμε τροποποιήσει συ-

νολικά τη νομοθεσία που αφορά τον ΠΙΣ και τους Ιατρικούς Συλλόγους.  

 Αναφορικά με τις εφημερίες στα ΤΕΠ θα ήθελα να πω ότι όσοι γιατροί 

εργάζονται στα ΤΕΠ είτε αυτά είναι θεσμοθετημένα σε κάποια νοσοκομεία 

είτε δεν είναι, θα πρέπει να υπαχθούν στη ρύθμιση για τη γ’ ζώνη. Θα πρέ-

πει όλοι οι μάχιμοι γιατροί να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης με εφημερίες 

γ’ ζώνης.  

 Για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές στα προνοιακά ιδρύματα θα ήθελα να 

σας πω ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές για τις οποίες επαίρεται ο κ. Υπουρ-

γός ότι υπέγραψε χθες σύμβαση θα επιδοτούνται από τον Κρατικό Προϋ-

πολογισμό για τη σύμβαση που υπέγραψαν. Το 50% θα πληρώνουν και το 
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άλλο 50% θα το πληρώνουμε όλοι μας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και 

θα «βαυκαλιζόμαστε» ότι θα αποκτήσει το ΕΣΥ έσοδα.  

 

Αναφορικά για τα βαλιτσάκια που ανέφερε ο κ. Λοβέρδος θα ήθελα να πω 

ότι αυτά σημαίνουν ένα ιδιωτικό ιατρείο από το οποίο πέρασε ο πελάτης 

και ετοιμάστηκε το βαλιτσάκι. Ίσως σημαίνουν και μια βιομηχανία που 

φτιάχνει βαλιτσάκια. Αυτά τα ιδιωτικά ιατρεία και συγκεκριμένα αυτή την 

κατάσταση μέσα στο Σύστημα Υγείας θέλει ο Υπουργός Υγείας να πριμοδο-

τήσει. Το ζήτημα είναι μείζονος σημασίας, διότι θα επακολουθήσουν όσα 

επακολουθήσουν σε λίγο διάστημα.  

 


