
 

 

Ερώτηση 

Αθήνα, 17 Οκτ 2022 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα : «Το σχέδιο νόμου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και την ιατρική 

εκπαίδευση που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας πρέπει να σταματήσει πριν 

να φτάσει στη Βουλή» 

 

Από τον Σεπτέμβρη έχει διαρρεύσει στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου της 

κυβέρνησης για την Υγεία με τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τραυματίζεται ακόμα βαθύτερα ο δημόσιος 

χαρακτήρας του ΕΣΥ με σοβαρότατες στρεβλώσεις, που βλάπτουν ασθενείς και 

γιατρούς. Αντί να προβλέπονται επαρκείς προσλήψεις, αξιοπρεπείς μισθοί και 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, το εργασιακό 

πλαίσιο της δουλειάς τους ελαστικοποιείται. Το άρθρο 7 ανοίγει τις δημόσιες 

κλινικές σε ιδιώτες γιατρούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν με το 

καθεστώς της μερικής απασχόλησης θέσεις που έχουν αποβεί άγονες.  

Παράλληλα, γίνεται αντίστοιχο «άνοιγμα» των δημόσιων γιατρών στον ιδιωτικό 

τομέα, σε ένα μοντέλο που θυμίζει τα μέχρι σήμερα αποκλειστικά προνόμια των 

πανεπιστημιακών και στρατιωτικών γιατρών που έχουν τη δυνατότητα εκτός από 

την απασχόλησή τους στο νοσοκομείο να διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο. Στο 

προσχέδιο που έχει κυκλοφορήσει αναφέρεται ότι : «Κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων, οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, 

εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του 

νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, δύνανται να έχουν περιορισμένη 

απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής». Άραγε αυτό εισάγεται ως κίνητρο 

παραμονής των ήδη υπηρετούντων ιατρών στο ΕΣΥ και προσέλκυσης νέων; Αυτό 

είναι το πνεύμα του νομοθέτη; Εάν η απάντηση είναι καταφατική, σημαίνει ότι 

δημιουργείται συνειδητά δυναμική περαιτέρω απαξίωσης του ΕΣΥ, μετατρέποντάς 

το σε πεδίο άγρας ασθενών-πελατών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και η 

ανακοίνωση του Μετώπου Νοσοκομειακών Γιατρών, στο νομοσχέδιο δεν 

προβλέπεται «Καμία αύξηση στους μισθούς των γιατρών ΕΣΥ, τους οποίους 

προτρέπουν απροκάλυπτα να επιδράμουν στις τσέπες των ασθενών».  
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Επίσης, οι ιδιώτες γιατροί της γειτονιάς, οι οποίοι λειτουργούν επικουρικά στη 

δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία καταρρέει λόγω διαχρονικών 

κυβερνητικών πράξεων και παραλείψεων, υποστηρίζουν -και δικαίως- ότι η νέα 

αυτή κατεύθυνση θα υπονομεύσει τόσο το ίδιο το ΕΣΥ, όσο και τα μικρά, 

μεμονωμένα ιδιωτικά ιατρεία, που διατηρούν μία ιδιαίτερη σχέση με τους ασθενείς 

τους οποίους εξυπηρετούν, αποσυμφορίζοντας τα νοσοκομεία. Αναφορικά με το 

τελευταίο, υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο επί παρούσας ηγεσίας διέκοψε ακόμα 

και τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας στα 

ιδιωτικά ιατρεία της γειτονιάς, ακόμα και σε ΑμεΑ ανασφάλιστους, στέλνοντας τους 

στα νοσοκομεία.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται ο Υπουργός 

1. Σκοπεύει το Υπουργείο να διαβουλευτεί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους 

συντελεστές της Υγείας και της κοινωνίας ώστε να καταργηθούν οι 

ανισότητες στην παροχή υγείας, να διαμορφωθούν  αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας για τους γιατρούς και την ευημερία ασθενών και πασχόντων; 

 

2. Τι δράσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας για ανοιχτή, δωρεάν και 

ισότιμη πρόσβαση για όλους στα νοσοκομεία; 

 

3. Σκοπεύει να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, με πλήρη σεβασμό των 

δικαιωμάτων ασθενών και εργαζομένων στην υγεία; 

 

4. Γιατί θεωρεί το Υπουργείο ότι το άνοιγμα των γιατρών του ΕΣΥ στον 

ιδιωτικό τομέα αποτελεί κίνητρο για παραμονή ή και προσέλκυση ιατρών 

στο ΕΣΥ, την στιγμή που ιατροί του ΕΣΥ και οι ελευθεροεπαγγελματίες 

ιατροί είναι κάθετα αντίθετοι; 

5. Ποιοι θα επωφεληθούν τελικά από μια τέτοια ραγδαία, άτακτη και 

απαράδεκτη παρέμβαση για το ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής; 

6. Ποιά είναι αυτή η μειοψηφία που πιέζει το υπουργείο για μια τέτοια 

απαράδεκτη αλλαγή και γιατί το επεξεργαζόταν κρατώντας το μακριά από 

την ιατρική κοινότητα; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 

 




