ΔΝΩΠΗΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ
ΚΑΗ ΠΑΖ ΓΖΜΟΗΑ ΑΡΥΖ
ΔΞΩΓΗΚΖ
ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ – ΠΡΟΚΛΖΖ – ΓΖΛΩΖ

Σεο ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΝΩΔΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΣΡΩΝ
ΔΛΛΑΓΑ (Ο.Δ.Ν.Γ.Δ.), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Λακίαο, αξηζ.2) θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα.
ΠΡΟ
Σoλ θ. ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ Αλδξέα, Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο (νδφο Αξηζηνηέινπο, αξηζ.17, Αζήλα).
Κνηλνπνηνύκελε πξνο: 1) Σνλ θ. ηνπξλάξα Ησάλλε, Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (νδφο Καξ. εξβίαο, αξηζ. 10, Αζήλα).
2) Σνλ θ. Κνληνδακάλε Βαζίιεην, Γηνηθεηή ηεο 1εο
Τγεηνλνκηθήο

Πεξηθέξεηαο

Αηηηθήο

(νδφο

Εαράξσθ, αξηζ. 3, Αζήλα).
3) Σνλ θ. Δπδνθηκίδε Ησάλλε, Γηνηθεηή ηεο 2εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο & Αηγαίνπ
(νδφο Θεβψλ, αξηζ.46-48, Πεηξαηάο).
4) Σνλ θ. Αλδξηόπνπιν Γεκνζζέλε, Γηνηθεηή ηεο
3εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο (νδφο
Αξηζηνηέινπο, αξηζ.16, Θεζζαινλίθε).
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5) Σνλ θ. Βεληνύξε Θξαζύβνπιν, Γηνηθεηή ηεο 4εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
(νδφο Αξηζηνηέινπο, αξηζ.16, Θεζζαινλίθε).
6) Σνλ θ. Μαθξή Λάδαξν, Γηνηθεηή ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & ηεξεάο
Διιάδνο (Πεξηνρή Μεδνχξιν, Λάξηζα).
7) Σνλ θ. Καηζίβεια Παλαγηώηε, Γηνηθεηή ηεο 6εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ
Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδνο (ΝΔΟ
Παηξψλ-Αζελψλ

θαη

νδφο

Τπάηεο,

αξηζ.1,

Πάηξα).
8) Σνλ θ. Γξεγνξάθε Αληώλην, Γηνηθεηή ηεο 7εο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (νδφο κχξλεο,
αξηζ.26, Ζξάθιεην).
9) Σνλ θ. Βιαζηαξάθν Μηραήι, Πξφεδξν ηνπ
Παλειιήληνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ (νδφο Πινπηάξρνπ, αξηζ. 3, Αζήλα).
10) Σνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ.
--------------------  --------------------

1.

Όπσο γλσξίδεηε, ΟΛΟΗ νη Ηαηξνί ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο ρψξαο είλαη
απιήξσηνη γηα δεδνπιεπκέλεο ηαθηηθέο εθεκεξίεο ησλ κελώλ Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012 θαη Ηαλνπαξίνπ, Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013.
Δπίζεο, πάξα πνιιά Ννζνθνκεία έρνπλ απιήξσηεο θαη ηηο δεδνπιεπκέλεο
εθεκεξίεο ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, ελψ ην Γεληθφ Ννζνθν2

κείν εξξψλ έρεη απιήξσηεο ηηο δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο απφ ην κήλα
Αύγνπζην ηνπ έηνπο 2012 κέρξη θαη ζήκεξα.
Δπηζεκαίλνπκε δε ην παξάδνμν γεγνλφο, φηη ελψ γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «ηζκαλφγιεην» έρεη εγθξηζεί ζπκπιεξσκαηηθφ θνλδχιην εθ
πνζνχ 1.750.000 Δπξψ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αιιά θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο (Α.Π. 2/87283/19-12-2012) γηα ηε πιεξσκή δεδνπιεπκέλσλ
εθεκεξηψλ ηνπ έηνπο 2012, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη εηδηθά απηφ ηνπ ηέσο 1νπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Η.Κ.Α.Δ.Σ.Α.Μ., εληνύηνηο ην θνλδύιην απηό δελ εθηακηεύεηαη.
Πεξαηηέξσ, νη δεδνπιεπκέλεο πξόζζεηεο εθεκεξίεο είλαη απιήξσηεο, ζηε
ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ Ννζνθνκείσλ, απφ ην κήλα Αύγνπζην ηνπ
έηνπο 2012 θαη εθεμήο, ελψ ππάξρνπλ θαη Ννζνθνκεία, ζηα νπνία
νθείινληαη πξφζζεηεο εθεκεξίεο δψδεθα (12) κελψλ.
Μάιηζηα δε, φζν παξέξρεηαη ν ρξφλνο, γίλεηαη νξαηφ ην ελδερφκελν λα
παξακείλνπλ νξηζηηθά απιήξσηεο νη δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο ηνπ κήλα
Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, ελψ ε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε
θαηαλνκήο θνλδπιίσλ γηα ηνπο κήλεο Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2012 θαη
Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην ηνπ έηνπο 2013, αλαθαιείηαη θαη δηνξζψλεηαη
«ιφγσ ιαζψλ», ρσξίο, φκσο, λα εθηακηεχνληαη θνλδχιηα.
Πέξαλ, φκσο, ηεο σο άλσ πεξηγξαθφκελεο αλακθηζβήηεηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη Ηαηξνί ηνπ Δ..Τ. βιέπνπλ κε απφγλσζε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο
ηνπο λα ζπξξηθλψλνληαη ζπλερψο κε ηηο δηαδνρηθέο κλεκνληαθέο πεξηθνπέο, πνπ ζπλνδεχνληαη θαη κε ηελ απμεκέλε έσο εμνλησηηθή παξαθξάηεζε
θφξνπ.

3

Ζ Ο.Δ.Ν.Γ.Δ., φπσο γλσξίδεηε, έρεη πξνβεί ζε επαλεηιεκκέλα δηαβήκαηα
γηα ηελ έγθαηξε θαη νινζρεξή θαηαβνιή ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο
ησλ δεδνπιεπκέλσλ εθεκεξηψλ, ελψ έρεη θαηαζέζεη, θαη’ επαλάιεςε, ηε
πξφηαζε επαλαθνξάο ηεο απνδεκίσζεο ησλ εθεκεξηψλ κε ηε ρξήζε κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά επί καηαίσ (!!!)
Όκσο, νη εθπνξεπφκελεο απφ ην Τπνπξγείν ζαο απαληήζεηο, νη νπνίεο
έρνπλ ιάβεη ην ραξαθηήξα κφληκεο επσδνχ, είλαη, φηη φια απνηεινχλ
κλεκνληαθέο δεζκεχζεηο (!!!)
Δλφςεη ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί αδηέμνδε, ελψ
ιεηηνπξγεί άθξσο απαμησηηθά ζε βάξνο ησλ Ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ., ήηνη
Γεκφζησλ Λεηηνπξγψλ, δηαθαίλεηαη, αηπρψο, ε επηδίσμε ηεο Κπβέξλεζεο
λα κεηαηξέςεη ηηο εθεκεξίεο ζε ππεξσξηαθφ έξγν ρσξίο απνδεκίσζε, ελψ
είλαη γλσζηφ, φηη απηέο ζπληζηνχλ ηαθηηθψο παξερφκελε αλά κήλα εξγαζία
ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθαινχο θαη
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο.
2.

Σν φηη ε σο άλσ πεξηγξαθφκελε ζε βάξνο ησλ Ηαηξψλ Δ..Τ. θαηάζηαζε
νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ, ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαζζε, πξνθχπηεη επζέσο απφ ην κε αξηζ.
πξση. 2/83908/0026/21-12-2012 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 26εο
Γηεχζπλζεο πλη/ζκνχ & Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ
Γηαηάμεσλ (Σκήκα Α’) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζην Ννκφ Ρεζχκλεο θαη ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζ.πξση.
2/77620/0026/18-10-2012 Δγθπθιίνπ ηεο απηήο σο άλσ Γηεχζπλζεο (κε
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εληνιή ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ), ε νπνία έρεη αλαξηεζεί
ζην Γηαδίθηπν (ΑΓΑ: Β43ΚΖ-3Ω2).
Σν σο άλσ κε αξηζ. πξση.2/83908/0026/21-12-2012 έγγξαθν, ζε απάληεζε
ζην κε αξηζ. πξση.2225/05-11-2012 έγγξαθν ηεο Τ.Γ.Δ. ζην Ννκφ
Ρεζχκλεο, αλαθέξεη, ηα εμήο:
«Απαληψληαο ζην αλσηέξσ ζρεηηθφ θαη αλαθνξηθά κε ηελ εληαικαηνπνίεζε
θαη πιεξσκή εθεκεξηψλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηεο
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή θιπ. απαζρφιεζε ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ πιελ ηαηξηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ λνκνχ ζαο, ζαο
γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45, παξ.7 ηνπ λ.3205/2003 (Α’ 297), φπσο
ηζρχεη, νξίδεηαη φηη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξηψλ γίλεηαη
εληφο ησλ νξίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ.
2. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, παξ.2 ηνπ λ.3871/2010 (Α’
141), θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1, παξ.2 θαη 2, παξ.2 ηνπ π.δ. 113/2010 (Α’
194 θαη 209), πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε
δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ
αξκφδηνπ δηαηάθηε ή ηνπ θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, κε ηελ
νπνία δεζκεχεηαη ε αλαγθαία πίζησζε (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε).
Σπλεπψο, πξνυπφζεζε γηα ηε λνκηκφηεηα κηαο δαπάλεο είλαη ε έθδνζε,
πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ηεο απφθαζεο δέζκεπζεο ηεο πίζησζεο.
Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
κεηαβηβάδνληαη πηζηψζεηο απφ ηνπο θπξίνπο ζηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
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δαπαλψλ, γηα ηελ πιεξσκή ησλ νπνίσλ δεζκεχεηαη ε ζρεηηθή πίζησζε (βι.
αξηζ.2/77620/0026/18-10-2012 ζρεη. Δγθχθιην, ΑΓΑ: Β43ΚΗ-3Ω2).
3.α. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45, παξ.2 ηνπ λ.4071/2012 (Α’
85), νξίδεηαη φηη, απφ 1-1-2012 θαη εμήο, νη απνδεκηψζεηο γηα εθεκεξίεο
ηαηξψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο ηνπ Δ.Σ.Υ. θαηαβάιινληαη
κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο νηθείεο Υπεξεζίεο
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Υ.Γ.Δ.) ζηνπο λνκνχο θαη λνκαξρίεο, ζε
βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ ηέσο Υγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ ηνπο κεηαβηβάδνληαη κε επηηξνπηθά
εληάικαηα. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο απνδεκηψζεηο πνπ αθνξνχλ ππεξσξηαθή θιπ. απαζρφιεζε ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ πιελ ηαηξηθνχ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, γηα ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ ηελ 1-3-2012 θαη εμήο.
β. Καηφπηλ απηψλ θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξί δεζκεχζεσο ππνρξεψζεσλ δηαηάμεσλ, ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδεηαη έγθαηξα ε
ζρεηηθή πίζησζε απφ ηνλ Κχξην Γηαηάθηε (Υπνπξγφ Υγείαο) ζηνπο
Γεπηεξεχνληεο Γηαηάθηεο (Πξντζηακέλνπο ησλ Υ.Γ.Δ. ζηνπο λνκνχο θαη
λνκαξρίεο) θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα εθδίδεηαη από ηοσς ηειεσηαίοσς ε
απόθαζε αλάιευες σποτρέφζες, οπφζδήποηε πρηλ από ηελ
πραγκαηοποίεζε εθεκερηώλ ηαηρώλ θαη ηες σπερφρηαθής απαζτόιεζες ηοσ ιοηπού προζφπηθού ηφλ λοζοθοκείφλ, γηα ηελ πιεξσκή
ησλ νπνίσλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Σε αληίζεηε
περίπηφζε, ε πιερφκή ηφλ ελ ιόγφ δαπαλώλ δελ θαζίζηαηαη
δσλαηή, αθού είλαη κε ζύλλοκε ε έθδοζε ηφλ ζτεηηθώλ αποθάζεφλ
αλάιευες σποτρέφζες από ηοσς Προχζηακέλοσς ηφλ Υ.Δ.Ε. ζηοσς
λοκούς θαη λοκαρτίες, κε αποηέιεζκα θαη ε εληαικαηοποίεζε ηφλ
δαπαλώλ ασηώλ λα εκθαλίδεη προβιήκαηα θαλοληθόηεηας.
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4. Τν Υπνπξγείν Υγείαο, πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, ζα πξέπεη λα
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε
εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξφκελεο εγθπθιίνπ, προς αποθσγή κε εληαικαηοποίεζες ηφλ ζσγθεθρηκέλφλ δαπαλώλ απφ ηηο νηθείεο Υ.Γ.Δ. θαη ηελ
απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, γηα ηελ
νπνία άιισζηε έρεη δεζκεπζεί κε ην ζρεηηθφ Μλεκφλην [άξζξν 1, παξ. Γ,
ππνπ. Γ2, λ.4093/2012 (Α’ 222)]».
3.

Όπσο γλσξίδεηε, ε θείκελε λνκνζεζία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
έρεη θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή ηελ αλά κήλα πξαγκαηνπνίεζε εθεκεξηψλ,
ήηνη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, αιιά ηαθηηθώο παξερόκελεο εξγαζίαο,
γηα φινπο ηνπο Ηαηξνχο ηνπ Δ..Τ., ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηκεκάησλ ηαηξηθήο θαη
φινπο ηνπο Ηαηξνχο, πνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε πξνζθέξνπλ ππεξεζία ζηα
Ννζνθνκεία θαη ζηα Κέληξα Τγείαο θαη γηα φινπο ηνπο βαζκνχο θαη
βαζκίδεο θαη αλεμαξηήησο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο (άξζξν 29 παξ.2 ηνπ Ν.1397/
1983, ΦΔΚ Α’ 143, άξζξν 88 παξ.1 ηνπ Ν.2071/1992, ΦΔΚ Α’ 123, άξζξν
45 παξ.1 ηνπ Ν.3205/2003, ΦΔΚ Α’ 297, άξζξν 1 ηνπ Ν.3754/2009, ΦΔΚ
Α’ 43).
Μάιηζηα δε ζε ζρεηηθφ Δλεκεξσηηθφ εκείσκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ζπλφδεπε ην ρέδην Νφκνπ, ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή θαη έγηλε ν Ν.3868/2010
(ΦΔΚ Α’ 129), νξίδνληαλ, ξεηά, ηα εμήο:
«Με ζηφρν έλα αζθαιέο θαη ζηαζεξφ ζχζηεκα εθεκεξηψλ, πνπ λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ λνζνθνκείσλ ζεζπίδεηαη κεληαία
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απνδεκίσζε γηα πξαγκαηνπνηεζείζεο εθεκεξίεο γηα θάζε ηαηξφ, γηα έλα
ζηαζεξά προβιεπόκελο αρηζκό σποτρεφηηθώλ εθεκερηώλ αλά κήλα».
Δλφςεη δε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηέιεζεο ησλ εθεκεξηψλ, ηα Ννζνθνκεία
θαη ηα Κέληξα Τγείαο φιεο ηεο ρψξαο, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο (3) Εψλεο,
αλάινγα κε ηελ έδξα ηνπο (άξζξν 45 παξ.2 ηνπ Ν.3205/2003, φπσο
ζήκεξα ηζρχεη).
πλεπψο, φινη νη Ηαηξνί ηνπ Δ..Τ., αλάινγα κε ηε Εψλε ζηελ νπνία
αλήθεη ε πγεηνλνκηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπο
θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ αλά
κήλα ζπγθεθξηκέλε απνδεκίσζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν
αξηζκφ θαη ηχπν εθεκεξηψλ (άξζξν 66 παξ.27 ηνπ Ν.3984/2011, ΦΔΚ Α’
150).
Δπνκέλσο, απφ ηηο σο άλσ παξαηηζέκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο αιιά θαη
απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπο πξνθχπηεη, φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο, είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλνο κε ηηο εθεκεξίεο, νη
νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο Ηαηξνχο ηνπ Δ..Τ., δηαθνξνπνηνχκελνπ κφλν ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ ηχπνπ ησλ εθεκεξηψλ, αλάινγα κε
ην βαζκφ ηνπ θάζε Ηαηξνχ θαη ηε Εψλε ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ε
πγεηνλνκηθή κνλάδα ζηελ νπνία απηφο ππεξεηεί.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ αλακθηζβήηεησλ παξαδνρψλ, νη απνδνρέο απφ
εθεκεξίεο, έρνπλ, φπσο γλσξίδεηε,

κία ζεκαληηθή βηνπνξηζηηθή

ιεηηνπξγία θαη νπδείο ζα κπνξνχζε λα παξαηηεζεί απφ έλα θπζηθφ θαη
απηνλφεην δηθαίσκα απηνδχλακεο πξνζηαζίαο, αθνχ ε κε απνδεκίσζε
ησλ δεδνπιεπκέλσλ εθεκεξηψλ, αλαηξέπεη ηε βάζε βηνπνξηζκνχ ησλ
ζηγφκελσλ Ηαηξψλ.
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Γλσξίδεηε, φηη ε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απφ ηε
θείκελε λνκνζεζία πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ θαη ηχπνπ εθεκεξηψλ, ζπληζηά
ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ αλά κήλα εηζνδήκαηνο ησλ Ηαηξψλ, ην νπνίν βαίλεη
ζπλερψο ζπξξηθλνχκελν, ιφγσ ηεο εθαξκνδφκελεο ηζνπεδσηηθήο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο.
πγθεθξηκέλα θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο, ηα ζπλνιηθά θνλδχιηα γηα εθεκεξίεο,
πεξηνξίδνληαη ζην πνζφ ησλ 241.390.207 επξψ ( δειαδή 239.129.137 επξψ
γηα ηα Ννζνθνκεία θαη 2.261.070 επξψ γηα ην ΔΚΑΒ), ελψ ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ δεκνζηεχζεθε ηελ 05-12-2012, είρε εγγξαθεί ην πνζφ ησλ 284.037.415 επξψ.
Πξέπεη δε λα ηνλίζνπκε, φηη ην αληίζηνηρν πνζφ γηα εθεκεξίεο ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2012 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 370.000.000 επξψ.
Δλψ, ζπλεπψο, ε θίλεζε ζηα Ννζνθνκεία βαίλεη απμαλφκελε, εζείο
πεξηθόπηεηε ηα θνλδύιηα εθεκεξηώλ θαηά 84.000.000 επξώ θαη πέξαλ
απηνύ παξαθξαηείηε 43.000.000 επξψ, πξνθαιψληαο, έηζη, αζθπμία ζηα
Ννζνθνκεία θαη ηα Κέληξα Τγείαο, ηα νπνία αδπλαηνχλ, πιένλ, λα
θαηαξηίζνπλ αζθαιή Πξνγξάκκαηα εθεκέξεπζεο, κε απνηέιεζκα ην
ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηε δσή ησλ αζζελψλ, πνπ πξνζέξρνληαη ζηα
Δπείγνληα.
Ζ Ο.Δ.Ν.Γ.Δ., απφ κειέηε ζηνηρείσλ, κε βάζε ην πξφηππν εθεκέξεπζεο
θαη ζε αληηπαξαβνιή κε ζηνηρεία πξνγελέζηεξσλ εηψλ, ζεσξεί, φηη ην
εηήζην θνλδύιην εθεκεξηώλ νθείιεη λα αλέξρεηαη ζηα 450.000.000
επξώ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη κε αζθαιή Πξνγξάκκαηα ηα
Ννζνθνκεία θαη ηα Κέληξα Τγείαο ηεο ρψξαο. Απηφ δε ζα πξέπεη λα γίλεη
ζε ζπλδπαζκφ κε 6500 πξνζιήςεηο ηαηξηθνύ δπλακηθνύ, ην νπνίν ζα
ζηειερψζεη κε επάξθεηα ηα θελά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
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ηεο ρψξαο (λεζησηηθφηεηα, απνκνλσκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο, Δ.Κ.Α.Β.,
Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ).
Έηζη, ελψ ν ρξφλνο εξγαζίαο ησλ Ηαηξψλ, ρσξίο ηε πξαγκαηνπνίεζε
εθεκεξηψλ, είλαη εθαηφλ ζαξάληα (140) ψξεο αλά κήλα (άξζξν 2 ηνπ
Ν.3754/2009, ΦΔΚ Α’ 43), ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ, ζχκθσλα κε ηε
θείκελε λνκνζεζία, θαη εξγαζία ππνρξεσηηθή, ήηνη εθεκεξίεο, πνπ κπνξεί
λα θζάζεη απφ ηηο εθαηφλ ζαξάληα (140) ψξεο πεξίπνπ έσο θαη ηηο εθαηφλ
εμήληα (160) ψξεο πεξίπνπ ην κήλα.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ κλεκνλεπφκελσλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ
νη εθεκεξίεο απνηεινχλ ηαθηηθψο παξερφκελε αλά κήλα εξγαζία θαη ζε
θακία πεξίπησζε επίδνκα, εθ ησλ πξαγκάησλ ζπληζηνχλ κόληκεο θαη
ζηαζεξέο απνιαβέο ησλ Ηαηξψλ. Με βάζε δε θαη ηηο απνιαβέο απφ ηηο
εθεκεξίεο, νη Ηαηξνί πξνγξακκαηίδνπλ αληίζηνηρα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
έρνπλ αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ.
Δπνκέλσο, ε παξάινγε θαη βίαηε αλαηξνπή, πνπ έρεη επέιζεη κε ηε κε
απνδεκίσζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ απφ απηνχο εθεκεξηψλ, ηνπο έρεη
δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα θαη νμχηαηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, κε ζπλέπεηα
θαη ελφςεη κάιηζηα θαη ηεο παξνχζαο δεηλήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ
είρε ήδε σο απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ηαθηηθψλ θαη πξφζζεησλ
αλά κήλα απνδνρψλ ηνπο, λα εκθαλίδνληαη σο αθεξέγγπνη θαη αλαμηφπηζηνη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.
Δλφςεη, ζπλεπψο, ησλ αλσηέξσ αλακθηζβήηεησλ δεδνκέλσλ, έρεηε
επηδείμεη θαη εμαθνινπζείηε λα επηδεηθλχεηε ζε βάξνο ησλ ζηγφκελσλ
Ηαηξψλ ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε ζνβαξή παξαβίαζε ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρεη ηεζεί γηα ηε πξνζηαζία ηνπο, σο
εξγαδνκέλσλ Γεκφζησλ Λεηηνπξγψλ, ελψ ηνπο έρεηε πεξηαγάγεη ζε
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απφιπηε έλδεηα, απφγλσζε θαη αλαζθάιεηα, ιφγσ πξφδειεο αδπλακίαο
ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ελψ κε
δηθή ζαο απνθιεηζηηθή επζχλε έρεηε ζέζεη ζε απφιπηε δηαθηλδχλεπζε ηελ
επηβίσζε ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Παξά ηηο εχινγεο ζπζηάζεηο θαη ηα ζπλερή δηαβήκαηα ηεο Ο.Δ.Ν.Γ.Δ.,
εζείο κε πξνζρεκαηηθέο θαη παληειψο αφξηζηεο δηθαηνινγίεο, επηρεηξείηε
λα παξαπείζεηε ηνπο δεηλά ρεηκαδφκελνπο Ηαηξνχο, ελψ ηαπηφρξνλα κε
εληνιέο ζαο κέζσ ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη
ζηε ζπλέρεηα ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Ννζνθνκείσλ, εμαλαγθάδεηε ηνπο
Ηαηξνχο, κε ηε ρξήζε απεηιψλ, εθθνβηζκνχ θαη απαξάδεθησλ πξαθηηθψλ
θαη κεζνδεχζεσλ ζε απιήξσηε εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηείηαη πάζε
ζπζία ην εθάζηνηε Πξφγξακκα εθεκεξηψλ, αδηαθνξψληαο πιήξσο γηα ηε
πξνθαινχκελε επηζθάιεηα θαη ηε δηαθηλδχλεπζε ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο
αθφκε ησλ αζζελψλ.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζέηνπκε άκεζα θαη επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο
επίιπζεο ηεο απνδεκίσζεο ησλ εθεκεξηψλ, κε ηε λνκνζεηηθή θαη ζε
ζηαζεξή θαη κφληκε βάζε ξχζκηζή ηεο.
4.

Ωο πξνο ην δήηεκα ησλ δεδνπιεπκέλσλ από ηνπο Ηαηξνύο πξόζζεησλ
εθεκεξηώλ, απηέο παξακέλνπλ απιήξσηεο ζηε πιεηνλφηεηα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη κάιηζηα απφ ην κήλα Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2012 θαη εθεμήο,
αιιά, αηπρέζηαηα, έρνπκε ζνβαξνχο ιφγνπο λα πηζηεχνπκε, φηη ζα
παξακείλνπλ, ηειηθψο απιήξσηεο.
ε ζρέζε κε ην ππαξθηφ απηφ πξφβιεκα, ζαο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 0047/13-03-2012 Πξάμε ηνπ Σκήκαηνο Η ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή δηαθσλία πνπ αλέθπςε,
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κεηαμχ ηεο Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ θαη
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα», θξίζεθε, φηη δελ
πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο, νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011, ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηε θαηαβνιή, ζηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο
ζπλεκκέλεο ζε απηά κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο Ηαηξνχο, πνπ ππεξεηνχλ
ζην ελ ιφγσ Ννζνθνκείν, απνδεκίσζεο γηα ηηο πξφζζεηεο εθεκεξίεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 παξ.11 πεξ. Γ’
ηνπ Ν.3205/2003, φπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 4 παξ.1 ηνπ
Ν.3868/2010.
Ζ σο άλσ Απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Η δέρζεθε, φηη νη πξφζζεηεο εθεκεξίεο,
ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ νη δηθαηνχρνη ησλ επίκαρσλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ Ηαηξνί, δελ είλαη λόκηκεο, θαζφζνλ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο
έγηλε ρσξίο ηε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο σο άλσ λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ εθδνζείζαο εθαξκνζηηθήο
Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο (ππ’ αξηζ. 2/75264/022/30-11-2010 ΚΤΑ, ΦΔΚ Β’ 1883/0212-2010, δηφξζσζε ζθαικάησλ ζε ΦΔΚ Β’ 2008), δηαδηθαζίαο.
πγθεθξηκέλα, νη σο άλσ πξφζζεηεο εθεκεξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο
ηελ απαηηνχκελε πξνεγνχκελε έγθξηζή ηνπο κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή
ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ
θαη Γπηηθήο Διιάδνο. Ζ δε εθ ησλ πζηέξσλ εθδνζείζα αληίζηνηρε
Απφθαζε ηνπ ελ ιφγσ Γηνηθεηή, δελ κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ηελ σο άλσ
ειιείπνπζα λφκηκε πξνυπφζεζε γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε πξφζζεησλ
εθεκεξηψλ ζην Ννζνθνκείν, δηφηη ν Νφκνο, φπσο απηφ ζπλάγεηαη ηφζν
απφ ην ζαθέο γξάκκα απηνχ φζν θαη εθ ηνπ ζθνπνχ ηνπ, πνπ, θαηά ηε
ινγηθή ηεο ζεζπηζζείζαο ξχζκηζεο, αλάγεηαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ
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ζπζηήκαηνο ησλ εθεκεξηψλ, απαηηεί ηε πξνεγνχκελε έγθξηζε ησλ
εθεκεξηψλ, θαζφζνλ κφλν κέζσ ηνπ έγθαηξνπ θαη αηηηνινγεκέλνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο θαιχπηνληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ
Ννζνθνκείσλ.
Δίλαη δε πξνθαλέο, φπσο δέρζεθε ε σο άλσ Απφθαζε, φηη ε εθ ησλ
πζηέξσλ, κεηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθεκεξηψλ, έθδνζε ηεο πξάμεο
έγθξηζήο ηνπο, θαζίζηαηαη θελή θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ¸ εθδηδφκελε, απιψο, γηα λα θαιχςεη κία ήδε δεδνκέλε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε,
αλεμάξηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ή φρη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Πεξαηηέξσ, φπσο επίζεο δέρζεθε ε σο άλσ Απφθαζε, νχηε
απφ ηελ αλσηέξσ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, νχηε απφ ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα πξνβιεπφκελσλ
εθεκεξηψλ ησλ Ηαηξψλ ηνπ γηα ηνλ επίκαρν κήλα, νχηε απφ ζρεηηθφ
έγγξαθν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηέρεηαη ε
απαηηνχκελε απφ ην Νφκν αηηηνινγία, ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ πνπ δηθαηνινγνχλ ηε πξαγκαηνπνίεζε πξφζζεησλ εθεκεξηψλ, κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηηο «εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππήξρε
επηηαθηηθή αλάγθε» θαη πεξαηηέξσ αηηηνιφγεζε «αλά εκέξα εθεκεξίαο,
εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ ηαηξψλ».
Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, όηη νη ήδε δεδνπιεπκέλεο από ηνπο Ηαηξνύο
ησλ θαηά ηόπνπο Δλώζεσλ κειώλ καο πξόζζεηεο εθεκεξίεο, ζα
παξακείλνπλ απιήξσηεο, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζθόπηκεο
δηαβεβαηώζεηο, εθόζνλ δελ έρεη ηεξεζεί ε πξνβιεπόκελε από ηε
θείκελε λνκνζεζία δηαδηθαζία, κε ζπλέπεηα λα είλαη, πιένλ, ππνρξεσκέλνη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ απνδεκίσζε ηεο δεδνπιεπκέλεο εξγαζίαο
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ηνπο κε ηελ έγεξζε ζρεηηθώλ Αγσγώλ Απνδεκίσζεο ελώπηνλ ησλ
αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ.
5.

Πεξαηηέξσ, φπσο γλσξίδεηε, ε πιεηνλφηεηα ησλ εηδηθεπνκέλσλ Ηαηξψλ
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ εξξψλ, ηειεί, απφ ηελ 04-03-2013, ζε λφκηκε
επίζρεζε εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη δελ ηνπο έρεη θαηαβιεζεί ε νθεηιφκελε
απνδεκίσζε (ε νπνία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 Δπξψ) γηα δεδνπιεπκέλεο απφ απηνχο εθεκεξίεο ησλ κελψλ Απγνχζηνπ, επηεκβξίνπ,
Οθησβξίνπ, Ννεκβξίνπ, Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012 θαη Ηαλνπαξίνπ,
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, ήηνη επηά (7) ζπλνιηθά κελψλ (!!!)
Φαίλεηαη, φκσο, φηη, ηφζν ν Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ εξξψλ
φζν θαη ν Γηνηθεηήο ηεο 4εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο, ζθόπηκα αγλννχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ηνπ πξνζσπνπαγνχο θαη αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο
ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο θαη επηρεηξνχλ κε ηε ρξήζε ςπρνινγηθήο βίαο,
απεηιψλ θαη εθθνβηζκνχ λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο εηδηθεπφκελνπο Ηαηξνχο
λα επηζηξέςνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, κε ηε ρξήζε απαξάδεθησλ
πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ, πνπ παξαπέκπνπλ ζε άιιεο επνρέο θαη αζθαιψο
νπδέλα ηηκνχλ.
πγθεθξηκέλα, φπσο γλσξίδεηε, ν εηδηθεπφκελνο Ηαηξφο είλαη κηζζσηφο κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ιακβάλεη βαζηθφ
κηζζφ, αιιά ακνίβεηαη θαη γηα πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ απηφλ θαη
ππνρξεσηηθψο πξνβιεπφκελεο απφ ηε θείκελε λνκνζεζία εθεκεξίεο
(άξζξν 66 παξ.27 ηνπ Ν.3984/2011, ΦΔΚ Α’ 150), νη νπνίεο είλαη ρξφλνο
ηαθηηθψο παξερφκελεο αλά κήλα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο.
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Δπίζεο, γλσξίδεηε, φηη ην Δ’ Σκήκα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο, κε ηελ ππ’ αξηζ. 38/2011 Γλσκνδφηεζή ηνπ (ε νπνία επηβεβαηψλεη θαη ηελ ππ’ αξηζ. 276/2010 Γλσκνδφηεζε ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ
Ν..Κ., ζει.8, 9 θαη 10), δέρεηαη, όηη ην δηθαίσκα επίζρεζεο ησλ
εηδηθεπόκελσλ Ηαηξώλ είλαη λόκηκν.
Πάγηα δε, επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Γεληθή Γηεχζπλζε Δξγαζίαο/
Γηεχζπλζε Όξσλ Δξγαζίαο/Σκήκα Αηνκηθήο χκβαζεο) φπσο θαη ησλ
θαηά ηφπνπο Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ απηνχ σο άλσ Τπνπξγείνπ.
Όκσο, παξά ηελ σο άλσ πεξηγξαθφκελε λνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν
Γηνηθεηήο ηεο 4εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ζε
ζπλέρεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζε έθηαθην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείν εξξψλ ηελ 13-03-2013, ζην απφ 15-03-2013 Γειηίν Σχπνπ,
ην νπνίν απεχζπλε ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Ννκνχ εξξψλ,
έθξηλε ζθόπηκν (!!!) λα δειώζεη ηα εμήο εθπιεθηηθά:
«2. Σε όηη αθορά ηελ επίζτεζε ηφλ εηδηθεσόκελφλ γηαηρώλ, γηα θάζε
κέρα επίζτεζες ποσ ζα πραγκαηοποηούλ ζα επηκεθύλεηαη αληίζηοητα ο
προβιεπόκελος τρόλος γηα ηελ ιήυε ηες εηδηθόηεηας θαη δελ ζα
θαηαβάιιεηαη ε αλαιογούζα ακοηβή γηα ηο τροληθό δηάζηεκα ηες
επίζτεζες» (!!!)
Ο ελ ιόγσ Γηνηθεηήο, ηνλ νπνίν κηκήζεθε θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ εξξψλ, κε ην κε αξηζ. πξση. Γθ94/07-03-2013 έγγξαθφ
ηνπ, ην νπνίν απέζηεηιε αηνκηθά ζε θάζε εηδηθεπφκελν Ηαηξφ, πνπ ηειεί ζε
λφκηκε επίζρεζε εξγαζίαο, αγλόεζε επηδεηθηηθά ηελ ππεξήκεξε νθεηιή
απφ δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο επηά (7) κελψλ (!!!) θαη θεξφκελνο ηηκσξε15

ηηθά θαη εθδηθεηηθά, απεθάλζε (!!!) γηα επηκήθπλζε ηεο ζεηείαο θαη γηα
παξαθξάηεζε εκεξνκηζζίσλ, ελψ, πεξηήιζε ζε γλψζε καο ε πιεξνθνξία,
φηη θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ απείιεζε θαη κε θαηαγγειία ησλ
πκβάζεσλ ησλ εηδηθεπφκελσλ Ηαηξψλ (!!!)
Οη ελ ιφγσ ζέζεηο, είλαη απφιπηα αηεθκεξίσηεο, αβάζηκεο, παξάλνκεο,
αληηζπληαγκαηηθέο θαη πξνερφλησο εθβηαζηηθέο θαη δηιεκκαηηθέο, θαζφζνλ
ε ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο δελ είλαη ην
απνηέιεζκα απζαίξεηεο επηλφεζεο ησλ ελ ιφγσ εηδηθεπφκελσλ Ηαηξψλ,
αιι’ απνηειεί ηε λνκηθή απάληεζε ζηελ ππαίηηα θαη αληηζπκβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ππεξήκεξνπ εξγνδφηε, ν νπνίνο δελ θαηαβάιιεη αδηθαηνιφγεηα ηελ νθεηιφκελε απνδεκίσζε γηα δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο πνιιψλ
κελψλ.
6.

ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο ησλ εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ
ηνπ Δ..Τ. θαη ηεο ππ’ αξηζ. 276/2010 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ’ Σκήκαηνο
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη, αηπρψο,
σο πξφζρεκα γηα λα παξαβηάδνληαη θαηά βνχιεζε νπζηψδε θαη απαξάγξαπηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα επηζεκάλνπκε ηα
εμήο:
Παξά ηηο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο ζρέζεηο
Κξάηνπο θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζην ππξήλα ηνπο νη δεκνζηνυπαιιειηθέο ζρέζεηο
θέξνπλ έληνλν ην απνηχπσκα ελφο βαζηθνχ ζπλαιιάγκαηνο: παξνρή
ππεξεζηψλ έλαληη κηζζνχ. Όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ν κηζζφο ή ε απνδεκίσζε απφ δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο ή φηαλ θαηαβάιιεηαη κεησκέλνο
κηζζφο, ηφηε δηαηαξάζζεηαη ην ζπλάιιαγκα θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
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νη Γεληθέο Αξρέο ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ άξλεζε
εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, έσο φηνπ ζπκκνξθσζεί
ην Γεκφζην ή ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Παξά ηα αληηζέησο ππνζηεξηδφκελα, ε επίζρεζε εξγαζίαο γηα θάζε
εξγαδόκελν, άξα θαη γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, απνηειεί βαζηθό
κέζν απηνδύλακεο πξνζηαζίαο, όηαλ ν εξγνδόηεο δελ εθπιεξώλεη ηηο
νπζηώδεηο ππνρξεώζεηο πνπ ηνλ βαξύλνπλ.
Απηφ ηζρχεη θαηά κείδνλα ιφγν φηαλ ν εξγνδφηεο, ην Γεκφζην ή ην Ννκηθφ
Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, δελ εθπιεξψλεη ηε κηζζνινγηθή ηνπ
ππνρξέσζε. Γεδνκέλνπ δε φηη ν κηζζφο, ηφζν ζηηο δεκνζηνυπαιιειηθέο
φζν θαη ηηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζρέζεηο, έρεη κηα ζπνπδαία βηνπνξηζηηθή
ιεηηνπξγία, δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηηεζεί απφ έλα θπζηθφ
δηθαίσκα απηνδχλακεο πξνζηαζίαο, αθνχ ε θαζπζηέξεζε ζηε πιεξσκή
ηνπ κηζζνχ αλαηξέπεη ηε βάζε βηνπνξηζκνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Με ηελ
έλλνηα απηή, ην άξζξν 325 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα ην δηθαίσκα
επίζρεζεο, αλήθεη ζηηο Γεληθέο Αξρέο ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη θαη ζηηο δεκνζηνυπαιιειηθέο ζρέζεηο.
Όπσο δε είλαη γλσζηφ, νη Γεληθέο Αξρέο ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
εθαξκφδνληαη θαη ζην Γηνηθεηηθφ Γίθαην (βι. απφ ηε λνκνινγία ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηηο ππ’ αξηζ. 1211/2008, 3090/2007, 636/
2007, 2015/2006 Απνθάζεηο). ην ίδην απνηέιεζκα θζάλνπκε θαη κέζσ
ηεο αξρήο ηεο θαιφπηζηεο εθπιήξσζεο ησλ παξνρψλ. χκθσλα θαη κε ηε
πξνπαξαηεζείζα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κία απφ ηηο
Γεληθέο Αξρέο ηνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ είλαη θαη ε αξρή ηεο θαιφπηζηεο
εθπιήξσζεο ησλ παξνρψλ, κε βάζε ην άξζξν 288 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
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Ζ αξρή απηή ππνρξεψλεη ηφζν ηα Ννζνθνκεία φζν θαη ηνπο Ηαηξνχο, πνπ
ππεξεηνχλ ζηα Ννζνθνκεία, ζην πιαίζην κηαο ζρέζεο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
Απηφ ζεκαίλεη, φηη φηαλ ην Γεκφζην ή ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ δελ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα κηζζνδνζία ησλ Ηαηξψλ
ηνπ Δ..Τ., νη ηειεπηαίνη κπνξνχλ κε βάζε ην άξζξν 288 ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα θαη ιφγσ ηνπ ακθνηεξνβαξνχο ραξαθηήξα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο
ζρέζεο, λα αλαζηέιινπλ κνλνκεξψο ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο.
Δμάιινπ, ε ίδηα δηάηαμε ππνρξεψλεη ην Ννζνθνκείν λα αλέρεηαη ηε
πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ζρέζεο. Σν
δηθαίσκα επίζρεζεο εξγαζίαο ή δηαθνπήο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, θαηά ηα
άξζξα 325 θαη 288 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, αληίζηνηρα, ηδίσο φηαλ ε
θαζπζηέξεζε ζηε πιεξσκή ηνπ κηζζνχ (ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε απνδεκίσζε δεδνπιεπκέλσλ εθεκεξηψλ) είλαη κεγάιε, βξίζθεηαη ζε
αξκνλία θαη κε ηελ ηδέα πνπ εθθξάδεη ην, επίζεο, θπζηθφ δηθαίσκα
άκπλαο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε ππεξάζπηζε πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην
άκπλαο, δελ απνηειεί παξάλνκε πξάμε (άξζξν 284 ΑΚ). Άιισζηε, κηα
ηέηνηα ππεξάζπηζε θαηαηείλεη, επηπιένλ, ζηε πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο,
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ν κηζζφο. Ζ πεξηνπζία δε έρεη επξχηαηε
πξνζηαζία απφ ην ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (βι.
ζρεηηθά ΟιΑΠ 40/1998). Ζ αλάγθε απηνδχλακεο πξνζηαζίαο ηνπ κηζζνχ,
σο ζηνηρείνπ ηεο πεξηνπζίαο, γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε, αλ αλαινγηζζεί
θαλείο ηνπο βξαδχηαηνπο ξπζκνχο απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη, επνκέλσο,
ηα ειιείκκαηα ζηε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο έλλνκεο πξνζηαζίαο,
πξνζσξηλήο θαη θχξηαο (άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο).
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Δπηπιένλ, ε άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο Ηαηξνχο ηνπ Δ..Τ.,
κπνξεί λα είλαη δηθαηνινγεκέλε, φηαλ ην Ννζνθνκείν δελ δηαζθαιίδεη π.ρ.
ηελ νκαιή θαη αζθαιή γηα ηνπο Ηαηξνχο θαη ηνπο αζζελείο ιεηηνπξγία ηεο
εθεκεξίαο, είηε γηαηί ηα Πξνγξάκκαηα εθεκεξηψλ παξαβηάδνπλ ην Νφκν,
ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ησλ Ηαηξψλ, είηε γηαηί εθδίδνληαη απφ
αλαξκφδην φξγαλν, είηε γηαηί δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηε γλψκε ζπλαξκφδησλ νξγάλσλ, είηε γηαηί ιφγσ ηεο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ,
ειιείςεη πξνζσπηθνχ ή πιηθνηερληθψλ κέζσλ, δεκηνπξγείηαη νκνίσο
ζνβαξφ πξφβιεκα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο εθεκεξίαο. Κη απηφ αλεμάξηεηα από ηε πεηζαξρηθή θαη πνηληθή επζύλε ησλ Γηνηθεηώλ ησλ
Ννζνθνκείσλ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο ή έθζεζε αζζελώλ ζε θίλδπλν
δσήο θ.ν.θ.
πλεπψο θαη νη εηδηθεπκέλνη Ηαηξνί ηνπ Δ..Τ., λνκηκνπνηνύληαη ζε
άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο θαη θαη’ επίθιεζε
κάιηζηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία
νξίδεη, φηη "νη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ".
ε θάζε, φκσο, πεξίπησζε, νη εηδηθεπκέλνη Ηαηξνί ηνπ Δ..Τ., θαηά ηελ
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επίζρεζεο εξγαζίαο, νθείινπλ λα είλαη
παξφληεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, απέρνληαο απφ ηα ηαθηηθά
πεξηζηαηηθά, ελψ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα επείγνληα
θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά.
7.

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή ζεσξνχκε, φηη δελ ζπγρσξείηαη ε
ζθφπηκε θαη θαθφβνπιε αιινίσζε ηνπ γξάκκαηνο ή/θαη ηνπ πλεχκαηνο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, γίλεηαη ζαθέο, φηη ε κε θαηαβνιή ηεο νθεηιφκελεο
απνδεκίσζεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εθεκεξηψλ (ηαθηηθψλ θαη πξφζζεησλ),
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ζπληζηά ηε λνκνηππηθή κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ φπσο,
εμάιινπ, θαη νη πξαθηηθέο απεηιψλ, εθθνβηζκνχ, θαηαζηνιήο θιπ. ζπληζηνχλ ηε λνκνηππηθή κνξθή εμίζνπ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ,
πέξαλ, αζθαιψο ηεο ζπληξέρνπζαο πεηζαξρηθήο θαη αζηηθήο επζχλεο.

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
θαη κε ηε ξεηή επηθύιαμε ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ καο
Γηακαξηπξόκαζηε εληνλφηαηα γηα ηελ αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ, απφ ηνπο Ηαηξνχο
Δ..Τ., ηαθηηθψλ θαη πξφζζεησλ εθεκεξηψλ φπσο θαη γηα ηηο ζε βάξνο ηνπο
απεηιέο αιιά θαη ηηο εθαξκνδφκελεο αλεπίηξεπηεο κεζφδνπο εθθνβηζκνχ ηνπο.
Καηαγγέιινπκε ηελ σο άλσ πεξηγξαθφκελε παξάλνκε, απζαίξεηε θαη
θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο ησλ Ηαηξψλ Δ..Τ. θαη ζαο θαζηζηνύκε
ππεύζπλν γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ζηηο νπνίεο εμσζείηε ηνπο Ηαηξνχο ηνπ
Δ..Τ. (εηδηθεπκέλνπο θαη εηδηθεπφκελνπο), πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ην
απηνλφεην, ήηνη ηε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο
(ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο) πνιιψλ κελψλ.
αο Καινύκε λα απνθαηαζηήζεηε πιήξσο ηε λνκηκφηεηα επί ησλ δεηεκάησλ,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, άιισο,
αο Γειώλνπκε απεξίθξαζηα θαη άλεπ εηέξνπ, φηη, σο έρνληεο έλλνκν
ζπκθέξνλ θαη γηα ηε πξνζηαζία ησλ ζηγφκελσλ Ηαηξψλ κειψλ ησλ νηθείσλ
Δλψζεσλ Ννζνθνκεηαθψλ Ηαηξψλ, κειψλ ηεο Ο.Δ.Ν.Γ.Δ., ζα πξνζθχγνπκε
κε Μελπηήξηα Αλαθνξά ελψπηνλ ηεο νηθείαο Δηζαγγειηθήο Αξρήο φπσο θαη
ελψπηνλ θάζε αξκφδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο.
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Αξκφδηνο Γηθαζηηθφο Δπηκειεηήο παξαγγέιιεηαη λα επηδψζεη λφκηκα ηε
παξνχζα πξνο ηνλ θ. ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ Αλδξέα, Τπνπξγφ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (νδφο Αξηζηνηέινπο, αξηζ.17, Αζήλα), πξνο γλψζε
ηνπ θαη γηα ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθσλ απηήλ νιφθιεξε ζηε
ζπληαρζεζφκελε Έθζεζε Δπίδνζεο.
Δπηθνιιήζεθε έλζεκν Σ.Π.Γ.Α., αμίαο 1,15 Δπξψ.

Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2013
Ο Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο
Μηραήι Γ. ΜΗΥΑΖΛ
Γηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ

21

