
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

Δευτέρα 1η Απριλίου 2013 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακολουθεί η με αριθμό 1224/26-3-

2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής 

Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλείου Κυριακάκη προς τους 

Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων 

εφημεριών στους ιατρούς του ΕΣΥ. 

Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος. 

Ο κ. Κυριακάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ,  καλησπέρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα 

οξύτατο πρόβλημα απλήρωτων δεδουλευμένων εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, 

καθώς, επίσης και του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού, που αφορά τα 

εξαιρέσιμα και τις υπερωρίες, για τα οποία πιθανά θα χρειαστεί να επανέλθουμε με 

ιδιαίτερη ερώτηση, γιατί τώρα θα εστιάσουμε στο πρόβλημα των εφημεριών. 

Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει οδηγήσει σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία σε 

πολύμορφες κινητοποιήσεις του ιατρικού προσωπικού, σε επισχέσεις εργασίας και 

τελευταία ανάγκασε και την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας να 

προβεί σε εξώδικο εναντίον σας.  

Κατ’ αρχήν, ποιες δεδουλευμένες εφημερίες παραμένουν απλήρωτες; Θα 

αναφερθείτε σίγουρα στην τροπολογία που δημοσιεύτηκε ήδη και θα κατατεθεί, η 

οποία, ρυθμίζει, όμως, μέρος, όπως θα αντιληφθούμε, των δεδουλευμένων 

εφημεριών.  

Πρώτον, είναι εφημερίες για όλους τους νοσοκομειακούς σε όλα τα 

νοσοκομεία από το Δεκέμβρη του 2012, το Γενάρη, το Φλεβάρη και το Μάρτη του 

2013.  



Δεύτερον, για τα περισσότερα νοσοκομεία είναι εφημερίες και του 

Νοεμβρίου του 2012.  

Τρίτον, οι ειδικευόμενοι του πρώην Νοσοκομείου ΙΚΑ, του 1ου Νοσοκομείου 

του ΙΚΑ και νυν «Παραρτήματος Σισμανογλείου» και «Αγ. Αναργύρων» είναι 

απλήρωτοι από το Γενάρη του 2012 και για εννιά μήνες μέσα στο 2012, καθώς και 

για τους μήνες του 2013, παρ’ ότι εγκρίθηκε για τους συγκεκριμένους 

ειδικευόμενους για τις συγκεκριμένες εφημερίες ένα κονδύλι 1.750.000 ευρώ από 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 19 Δεκεμβρίου, το οποίο ποτέ δεν πήγε σε 

αυτόν το σκοπό.  

Τέταρτον, είναι δεδουλευμένες εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών του 

Νοσοκομείου Σερρών που είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο του 2012 έως 

σήμερα. 

Πέμπτον, είναι, επίσης, τα οφειλόμενα υπόλοιπα από τις τακτικές εφημερίες 

όλων των γιατρών σε όλα τα νοσοκομεία για τους πέντε από τους επτά μήνες του 

2012. 

Έκτον –και τελευταίον- για τα περισσότερα νοσοκομεία είναι και οι 

πρόσθετες εφημερίες από τον Αύγουστο του 2012 έως σήμερα και για μερικά οι 

πρόσθετες εφημερίες όλου του 2012.  

Κύριε Υπουργέ, σαφώς το πρόβλημα των δεδουλευμένων απλήρωτων 

εφημεριών είναι χρόνιο. Πολλές κυβερνήσεις και πολλοί Υπουργοί κλήθηκαν να το 

αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν οικονομικά και θεσμικά αίτια, τα οποία θα αναλύσω και 

στη δευτερολογία μου.  

Πείτε μας τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την άμεση αποπληρωμή όλων 

των δεδουλευμένων εφημεριών, τι νομοθετική ρύθμιση προτίθεστε να κάνετε για 

να καλυφθούν και οι έξι κατηγορίες απλήρωτων δεδουλευμένων που προανέφερα.  

Επίσης, πείτε μας αν προτίθεστε να πάρετε νομοθετικά μέτρα για την 

αλλαγή αυτού του προβληματικού –θα συμφωνήσετε- πλαισίου αποζημίωσης των 

εφημεριών που υπάρχει ως σήμερα.  

Σας ευχαριστώ.  



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς.  

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κύριε συνάδελφε, περιγράψατε το πρόβλημα στις πραγματικές του 

διαστάσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, δυστυχώς, είναι διαχρονικό, αλλά δεν 

αφορά μόνο τα διαθέσιμα κονδύλια, τους διαθέσιμους πόρους. Κάθε χρόνο με τον 

περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, όπως συνέβη πέρυσι και συμβαίνει και στον 

Προϋπολογισμό του 2013, οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και διατίθενται όταν 

ζητηθούν από τις διοικήσεις των νοσοκομείων.  

Αναφερθήκατε σε μία σειρά προβλημάτων, που προφανώς δεν είναι 

προβλήματα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.  

Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Ιούνιο, βρήκα δεδουλευμένες 

εφημερίες, οι οποίες ήταν πάνω από τις οικονομικές δεσμεύσεις οι οποίες είχαν 

γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους διοικητές των νοσοκομείων. Παρ’ όλα ταύτα, σε 

συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταϊκούρα επιτύχαμε την εξόφληση 

όλων των δεδουλευμένων, δεσμευόμενοι ότι θα τηρήσουμε τα όρια στο δεύτερο 

εξάμηνο, πράγμα το οποίο επιτύχαμε.  

Για το πρόβλημα αυτό, για το οποίο δεν αδιαφορούμε, η διάταξη την οποία 

καταθέσαμε, η διάταξη νόμου, η τροπολογία καλύπτει τα προβλήματα που έχουν 

αναδειχθεί από τον Οκτώβριο του 2012 και εντεύθεν και τα καλύπτει πλήρως.  

Υπάρχουν με τις αναφορές που κάνετε –και δεν θα διαφωνήσω μαζί σας- και 

άλλες εκκρεμότητες και για αυτές τις εκκρεμότητες μεριμνούμε. Και μόνος σας 

αναφερθήκατε στο ότι επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του 

«Σισμανογλείου» στο τέλος του έτους, αλλά, δυστυχώς, με όλες τις διαδικασίες του 

Γενικού Λογιστηρίου, τον Προϋπολογισμό που ολοκληρώνεται στις 30/11 -και έτσι 

μένουν σε εκκρεμότητα οι υποχρεώσεις του τελευταίου μήνα του έτους- βρεθήκαμε 

στο σημείο να συνεχίζεται το πρόβλημα αυτό.  

Επίσης, θέλω να σας πω ότι δεν μείναμε σε αυτό. Εμείς καταθέσαμε τη 

διάταξη στις 27 Μαρτίου και αμέσως μετά, στις 29 Μαρτίου κυκλοφόρησε 



εξαιρετικά επείγον έγγραφο –και το καταθέτω στα Πρακτικά- του κ. Βεκρή, του 

Προϊσταμένου της αρμοδίας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου, με το οποίο 

φαίνεται ότι ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την καταβολή των δεδουλευμένων 

εκεί όπου έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος                        

καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο 

αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της 

Βουλής)  

Κανείς δεν αισθάνεται άνετα, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει, όταν 

γνωρίζει ότι ιατροί, οι οποίοι αμείβονται με τις συγκεκριμένες αμοιβές –εγώ θα πω 

ότι  αυτές μπορεί σήμερα η πατρίδα να πληρώνει, εσείς θα πείτε τους δικούς σας 

χαρακτηρισμούς, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό- κα κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ότι 

θα μείνουν απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών.  

Για το λόγο αυτό και σε τελευταία δήλωσή μου σημείωσα ότι οι 

δεδουλευμένες εφημερίες θα εξοφληθούν και δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ οι 

εργαζόμενοι. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς. 

Ο κ. Κυριακάκης έχει το λόγο για τη δευτερολογία του. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, το ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και διαχρονικό, όπως και 

εγώ προείπα, δεν σας απαλλάσσει προφανώς από τις δικές σας συγκεκριμένες 

ευθύνες και τις δεσμεύσεις, οι οποίες δεν πρέπει να είναι απλώς προφορικές 

δηλώσεις, αλλά να υποστηρίζονται με πράξεις. Αυτές τις πράξεις αναμένει ο 

ιατρικός και ο υγειονομικός κόσμος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  

Πρώτον, σαφώς υπάρχει η οικονομική ρίζα του προβλήματος, η οποία 

ανάγεται στις άγριες περικοπές, που έχουν γίνει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στο 

βωμό του μνημονίου και της τρόικας. Τα νούμερα είναι καταπέλτης. Να σας 

αναφέρω μόνο τη διαφορά των κονδυλίων για τις εφημερίες για το 2013, που 



προβλέπεται να είναι 240 εκατομμύρια, ενώ το 2012 ήταν 370 εκατομμύρια, 

δηλαδή έχουμε μία μείωση κατά 35%. Σημειωτέον τα  370 εκατομμύρια του 2012 

είναι μειωμένα αρκετά, περίπου κατά 30% σε σχέση με αυτά των προηγούμενων 

ετών προ του μνημονίου. 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος και ότι τελικά τα 

προγράμματα εφημέρευσης δεν μπορεί να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία. 

Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και να προταχθεί η δημόσια υγεία πάνω απ’ 

όλα, όσον αφορά και τα άλλα μέτρα για την υγεία.  

Οι εφημερίες εκ του νόμου είναι υποχρεωτικές για το ιατρικό προσωπικό. 

Έχουν σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Είναι μεν υπερωριακή εργασία, 

αλλά τακτική ανά μήνα. Σε καμμία περίπτωση δεν είναι επίδομα ούτε απλό 

συμπλήρωμα του μισθού των ιατρών. Επειδή ακριβώς έχει και τον προσανατολισμό 

στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να 

καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Δεύτερον, υπάρχει το θεσμικό πρόβλημα, που πραγματικά εδώ δεν θα πω 

ότι είναι μόνο δική σας ευθύνη, αλλά είστε σε θέση –πιστεύω- να δώσετε λύσεις 

συγκεκριμένες. Ο σταθμός στην ιστορία –θα λέγαμε- του Συστήματος Εφημεριών 

ήταν η επικύρωση της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ομοσπονδίας 

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας με τον Υπουργό Υγείας κ. Αβραμόπουλο το 2009 

που επικυρώθηκε με τον ν. 3754/2009, ο οποίος ρύθμιζε συνολικά το ζήτημα των 

εφημεριών και της αποζημίωσης. Ακυρώθηκε, όμως, από τις μετέπειτα μνημονιακές 

κυβερνήσεις και ηγεσίες των Υπουργείων, που υπέταξαν το πλαίσιο των εφημεριών 

και την αποζημίωσή τους καθαρά στα όρια των πιστώσεων που επέβαλε το 

μνημόνιο, για να ικανοποιηθεί η τρόικα.  

Καταργήθηκαν ρυθμίσεις του ν. 3868/2010 που αποζημίωναν όλες τις 

εφημερίες από τον κρατικό προϋπολογισμό και θέσπισαν τις πρόσθετες εφημερίες 

που θα πληρώνονταν από έσοδα των νοσοκομείων, τα οποία δεν είναι στην 

καλύτερη κατάσταση.  

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή.) 



Καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις για αποζημίωση μέσω μισθοδοτικών 

καταστάσεων, που εξοφλούνταν από τον επόμενο μήνα από τον κρατικό 

Προϋπολογισμό και επαναφέρθηκε το παλαιότερο σύστημα, αυτό που ισχύει και 

σήμερα, δηλαδή το απαράδεκτο, γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό, χρονοβόρο 

σύστημα αποζημίωσης μέσω ενταλμάτων μετά από έγκριση των Επιτρόπων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Ιδιαίτερα τελευταία –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- οξύνθηκε το 

πρόβλημα με αβάσιμες, κατά τη γνώμη μας, ερμηνείες εγκυκλίων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου του 

Οκτώβρη του 2012. Ουσιαστικά, η παρερμηνεία βρίσκεται στο ότι, ενώ θα πρέπει 

για να είναι νόμιμες οι δαπάνες να εκδοθεί πριν από την πραγματοποίησή τους 

απόφαση δέσμευσης της πίστωσης, σε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση του  Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

πρέπει να είναι πριν από την πραγματοποίηση εφημεριών.    

Αυτό είναι αδύνατο, διότι οι εφημερίες ναι μεν είναι υποχρεωτικές και 

τακτικές, αλλά είναι ευμετάβλητες.  

Δεν μπορεί, λοιπόν, να γίνεται μια παρερμηνεία εδώ και να λέμε ότι θα 

πρέπει να εγκριθούν πριν από τη δαπάνη, αλλά όχι πριν από την πραγματοποίηση 

των εφημεριών. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να διευθετηθεί νομοθετικά.  

Στην πρώτη ευκαιρία που θα δοθεί, εμείς έχουμε μία έτοιμη τροπολογία που 

θα αφορά όχι μόνο την αποζημίωση, αλλά και συνολικά το σύστημα εφημέρευσης, 

το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο σήμερα να αλλάξει προς την κατεύθυνση 

του να δημιουργούνται ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης. 

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κύριε συνάδελφε, αποδέχομαι την πρότασή σας να συζητήσουμε για το 

θεσμό των εφημεριών και να τον δούμε από όλες τις πλευρές και τις προβληματικές 

του διαστάσεις. Ευχαρίστως να το κάνουμε, διότι, όπως σας είπα και στην 



πρωτομιλία μου, αυτό που ενδιαφέρει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία είναι να 

εξοφλούνται οι δεδουλευμένες εφημερίες. Αφ’ ης στιγμής είναι δεδομένα και τα 

διαθέσιμα ποσά, δεν έχει κανένα λόγο το Υπουργείο Υγείας να μην καταφθάνουν τα 

χρήματα εγκαίρως στους δικαιούχους. Απολύτως κανένα!  

Συνεπώς, κάθε πρόταση και κάθε συμφωνία της Βουλής προς αυτή την 

κατεύθυνση από μένα είναι καλοδεχούμενη ενθουσιωδώς. Και, μάλιστα, θα 

αναλάβω και πρωτοβουλία για να το συζητήσουμε.  

Τώρα, όμως, οφείλω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία: Δεν ήταν 

εγγεγραμμένη πίστωση 370.000.000 ευρώ για το 2012. Η πίστωση ήταν 

320.000.000. Αν δείτε, όμως, την ειδική έκθεση της διάταξης που καταθέσαμε –ο κ. 

Στουρνάρας και εγώ- προβλέπουμε 109.000.000 για την κάλυψη των μηνών αυτών.  

Άρα, μην βλέπουμε ένα στοιχείο που δεν είναι και ακριβές, όπως το 

αναφέρατε στην ερώτησή σας. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής, 

όχι ότι είχατε κάποιο σκοπό. 

Πρέπει να δούμε αν πράγματι οι δεδουλευμένες εφημερίες θα εξοφληθούν. 

Σε αυτό συμφωνούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υπάρξει ούτε ένας 

γιατρός παραπονούμενος. Σας είπα ότι και για τα εξαιρέσιμα και νυχτερινά των 

υπαλλήλων υπάρχει πρόνοια με αυτή τη διάταξη. Και για εκείνα, όμως, που μένουν 

εκτός αυτής της ρυθμίσεως, θα μεριμνήσουμε από κοινού και θα δούμε πώς 

μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. 

Μία τελευταία φράση: Μου απευθύνουν εξώδικα. Πολύ ωραία! Θα είχα 

ενοχληθεί εάν ήμουν εμπλεκόμενος σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφθοράς, αν είχα 

οποιαδήποτε προσωπική ενοχή για κάτι, εξαιτίας του οποίου θα ντρεπόμουν να 

συμμετάσχω στον δημόσιο βίο της χώρας. Μου απευθύνουν, όμως, εξώδικες 

επιστολές εκείνοι που δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν διάλογο, αλλά 

ξέρουν μόνο να υβρίζουν. Καθένας από μας έχει τη δυνατότητα… 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Μην το λέτε τώρα αυτό. Δεν είναι έτσι.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): …-δεν θα πω τη λέξη «να 

περιφρονεί»- να προσπερνά τέτοιου είδους πράξεις. Γιατί από την ώρα που 

γνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος Υπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 



κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να εξευρεθεί λύση, το να καταφεύγει κανείς στις 

μηνυτήριες επιστολές, αγωγές και εξώδικα, αυτό δεν προσθέτει απολύτως τίποτα 

παρά τη δημιουργία εντυπώσεων.  

Σας ευχαριστώ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Αλλάξτε την τροπολογία για να περιλάβετε όλες τις 

εφημερίες.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε, απ’ ό,τι κατάλαβα 

ο Υπουργός αποδέχεται και περιμένει προτάσεις. Μπορείτε να το συζητήσετε. 

 

 


