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Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΤΥ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για το ωράριο των Πανεπιστημιακών Ιατρών και τα Συμβούλια
Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στις 6 Οκτωβρίου 2017 νομοσχέδιο για την εναρμόνιση του
ωραρίου των Ιατρών Ε.Σ.Υ. με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σύνθεση
των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ. και για άλλα θέματα (βλέπε [1]). Το
Νομοσχέδιο ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μέσα σε τρεις μέρες (!!!) στις 9
Οκτωβρίου 2017 (βλέπε [2]), ενώ φέρει μόνο τις υπογραφές των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας, με άλλα λόγια δεν το συνυπογράφει ο Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα θέματα των
εργασιακών σχέσεων των Πανεπιστημιακών!
Στο Νομοσχέδιο αυτό για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά ότι το ωράριο των ιατρών Ε.Σ.Υ.
εφαρμόζεται και στους ιατρούς-μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων ιατρικής που υπηρετούν στα
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όπου είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια και
στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Το ωράριο που προβλέπεται είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 3,:
"επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00,"
ενώ "η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ
(48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες,
συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών," και "σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών."
Οι διατάξεις αυτές, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το θέμα στη Βουλή, εγείρουν σοβαρά
ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το έργο που προσφέρουν οι
Πανεπιστημιακοί Ιατροί στα Νοσοκομεία, αλλά και τις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις για το ωράριο
των Καθηγητών όλων των βαθμίδων.
Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, επισημαίνουμε ότι οι Πανεπιστημιακοί που υπηρετούν στα
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και στις Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια στα Νοσοκομεία
του Ε.Σ.Υ. προσφέρουν τρισδιάστατο έργο: (1) όπως όλοι οι νοσοκομειακοί ιατροί, παρέχουν
υπηρεσίες περίθαλψης, και μάλιστα υψηλότατου επιπέδου, (2) εκπαιδεύουν ειδικευόμενους,
όπως και οι νοσοκομειακοί ιατροί, ενώ επίσης εκπαιδεύουν, χωρίς τη συμμετοχή νοσοκομειακών
ιατρών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και (3)
συμμετέχουν σε διεθνή, εθνικά και τοπικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία συμβάλουν
καθοριστικά στην εναρμόνιση της φροντίδας που παρέχουν τα Ελληνικά Νοσοκομεία με τις
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής σε διεθνή ιατρικά πρωτοκόλλα και στη
συν-διαμόρφωση τους. Αυτά τα κάνουν σε ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το τυπικό
επτάωρο, έχοντας όμως την ευθύνη να ρυθμίσουν οι ίδιοι πως και πότε ανταποκρίνονται σε αυτό
το σύνθετο έργο. Πιστεύει η Κυβέρνηση ότι η σχολαστική εφαρμογή των διατάξεων του νέου
Σελ. 1/4

νόμου θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας ή στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των Πανεπιστημιακών; Ή μήπως πιστεύει ότι οι Πανεπιστημιακές
υποχρεώσεις των Καθηγητών θα πρέπει να καλύπτονται μετά το επτάωρο στο Νοσοκομείο; Δεν
σκέφτηκε το ενδεχόμενο, έτσι όπως ψηφίστηκε η διάταξη αυτή και χωρίς καμία έστω ερμηνευτική
δήλωση για τους Πανεπιστημιακούς, να απαιτήσει ένας Διοικητής Νοσοκομείου την κατά γράμμα
εφαρμογή της, και ποιες θα είναι τότε οι συνέπειες;
Πέραν του ωραρίου των Πανεπιστημιακών, η κατά γράμμα μεταφορά της Οδηγίας της ΕΕ για το
ωράριο εργασίας θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των Νοσοκομείων γενικότερα,
καθότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες λειτουργίας των Ελληνικών Νοσοκομείων. Είναι
γεγονός ότι αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί όταν η Ελληνική Κυβέρνηση συμφωνούσε στην
υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ το 2003, αλλά είναι σαφές ότι και τότε, και τώρα, όσοι
διαπραγματεύονταν το θέμα δεν γνώριζαν το πραγματικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
των νοσοκομείων, με τα πολλά μικρά νοσοκομεία, με κλινικές και εργαστήρια με ολιγομελή
στελέχωση, με αδυναμία οργάνωσης των εφημεριών κατά Τομέα, δηλαδή με τρόπο που θα
καλύπτονται συγγενείς ειδικότητες από ένα ιατρό. Επισημαίνουμε ότι η κατά γράμμα εφαρμογή
του νέου Νόμου θα οδηγήσει σε παροδικό «κλείσιμο» κλινικών και εργαστηρίων, εκτός εάν
αυξηθεί σημαντικά το προσωπικό, πράγμα ανέφικτο στις συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας.
Εκτός αν η Κυβέρνηση ψήφισε το Νόμο, έχοντας κατά νου ότι δεν θα τον εφαρμόσει στην πράξη!
Επίσης, με τα άρθρο 7 του ίδιου Νόμου, αλλάζει τη σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσης και
Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ., στα οποία θα συμμετέχουν εφεξής ένας/μια διοικητής/τρια νοσοκομείου
της Δ.Υ.ΠΕ, ένας/μια διοικητικός/η από την Κεντρική Υπηρεσία της Δ.Υ.ΠΕ. και τρεις ιατροί με
βαθμό Διευθυντή/τριας της ίδιας ειδικότητας. Τρία σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από αυτήν
την σύνθεση: (1) γιατί συμμετέχει διοικητικός υπάλληλος στην κρίση ιατρών; (2) γιατί δεν
συμμετέχει ο Συντονιστής/τρια Διευθυντής/τρια του Τμήματος για το οποίο κρίνεται ο υποψήφιος
και (3) γιατί δεν περιλαμβάνεται ούτε ένας Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής της ίδιας
ειδικότητας στη σύνθεση του Συμβουλίου.
Επανερχόμενοι στο θέμα των Πανεπιστημιακών, διαπιστώνουμε ότι η υπαγωγή των
Πανεπιστημιακών ιατρών στο ωράριο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και η εξαίρεση τους από τα Συμβούλια
Κρίσης και επιλογής των ιατρών του Ε.Σ.Υ. έρχεται μετά την υπαγωγή των Πανεπιστημιακών στο
Πειθαρχικό των ιατρών του Ε.Σ.Υ. για θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους στο νοσοκομείο και
την κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε τον ορισμό Αναπληρωτή Διοικητή με αρμοδιότητα
τα θέματα που αφορούν την έρευνα και εκπαίδευση στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Παράλληλα, ενώ τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας ανακοίνωσαν τη θέσπιση Διϋπουργικής
Επιτροπής για την προπτυχιακή8 και μεταπτυχιακή8 εκπαίδευση ιατρών κλπ. (3), η κυβέρνηση, αντί
να φέρει το θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή πριν την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, αγνοεί
την επιτροπή που η ίδια δημιουργεί, και νομοθετεί χωρίς καμία διαβούλευση… Παρεμπιπτόντως,
για ποιο λόγο προβλέπεται με ειδική αναφορά η συμμετοχή Παιδοψυχιάτρου (!) στην εν λόγω
επιτροπή; Από ότι γνωρίζουμε, ούτε οι Πανεπιστημιακοί, ούτε οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές και φοιτήτριες εμπίπτουν στο πεδίο άσκησης της Παιδοψυχιατρικής…
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ζητάμε:
•

Να καταργηθεί η απαράδεκτη διάταξη για το ωράριο των Πανεπιστημιακών Ιατρών και να
ψηφιστεί νέα ρύθμιση επειγόντως, πριν δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των
Νοσοκομείων, που θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του έργου τους.
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•

Να τροποποιηθεί η σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής των Ιατρών Ε.Σ.Υ. έτσι
ώστε να συμμετέχει σε αυτές ΚΑΙ ο Διευθυντής Συντονιστής του συγκεκριμένου Τμήματος
ΚΑΙ Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής που έχει την ίδια ειδικότητα με την υπό κρίση
θέση (βλέπε [3]).

•

Να πάρει θέση για το θέμα ο αξιότιμος Υπουργός Παιδείας, Ομότιμος Καθηγητής κ Κ.
Γαβρόγλου, και να «υπερασπιστεί» έναντι του Υπουργείου Υγείας τα Τμήματα Ιατρικής και
τα μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν στις Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια, αντί να
απεμπολεί τις ευθύνες του για τα θέματα αυτά.

•

Να παρέμβουν οι Πρυτάνεις, Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων των Ιδρυμάτων που
έχουν Τμήματα Ιατρικής και να ζητήσουν την άμεση τροποποίηση των επίμαχων
διατάξεων.

•

Να πάρει σχετική απόφαση για το θέμα αυτό η ΠΟΣΔΕΠ, με την οποία να ζητάει και εκείνη
την ανάκληση των επίμαχων διατάξεων και την ψήφιση νέων ρυθμίσεων.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Συνημμένα:
(1) "Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 4ης Νοεμβρίου 2003 "σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας" ως προς την οργάνωση του
χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις."
http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=d51f9821-a6bf-492f-a79b-a82300fedd92

(2) http://www.parliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-dentist-pap-apospasma.pdf
(3) Διυπουργικήg Επιτροπή για την προπτυχιακήg και μεταπτυχιακήg εκπαίδευση ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας,
https://www.esos.gr/arthra/53601/diypoyrgiki-epitropi-gia-tin-proptyhiaki-kai-metaptyhiaki-ekpaideysi-iatron-kai-allon
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Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74,
ΑΘΗΝΑ.
Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πειραιώς 62, Μοσχάτο 183 46, proedros@nd.gr
Κύριο Δημήτριο Κουτσούμπα, Γ. Γραμματέα ΚΕ ΚΚΕ, Λεωφόρος Ιωνίας 145, Νέα Ιωνία ΤΚ 142 31, Αττική
mailbox@kke.gr
Κυρία Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα,
f.gennimata@parliament.gr gennimata@gmail.com
Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο “TO ΠΟΤΑΜΙ”, Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα info@topotami.gr
Κύριο Βασίλειο Λεβέντη, Πρόεδρο Ένωσης Κεντρώων, Καρόλου 28, Αθήνα 104 37, athens@antidiaploki.gr
Κύριο Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, 17671 Καλλιθέα,
p.kammenos@anexartitoiellines.gr
Ομ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου
37, 15180 Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr, 'k.gavroglou@parliament.gr'
Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, fotakis@iesl.forth.gr
Κύριο Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα 104 33, minister@moh.gov.gr
Κύριο Δημήτριο Μπαξεβανάκη, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, dbaxev@yahoo.gr d.baxevanakis@parliament.gr
Κύριο Κωνσταντίνο Ζουράρι, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι.
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Επ. Καθηγητή Γεώργιο Αγγελόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
gengram@minedu.gov.gr
Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr
Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων,
Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου,
Πρόεδρο ΑΔΙΠ, Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου, adipsecretariat@hqaa.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, secretary@synodos-ek.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων,
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, akokkos@teipir.gr
Πρόεδρο ΕΕΕ, Δρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, mkonstan@bio.demokritos.gr
Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ,
ΜΜΕ

Σελ. 4/4

