Ολοκληρώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του
νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, για την εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
των γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ.
Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ενώ καταψήφισαν ΝΔ,
ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή. Από την πλευρά τους, Δημοκρατική Συμπαράταξη,
Ένωση Κεντρώων και Ποτάμι δήλωσαν «παρών».
Είχαν προηγηθεί έντονες αντιπαραθέσεις και υψηλοί τόνοι, με την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και τα κυβερνητικά στελέχη, να κάνουν λόγο για ένα νέο
αξιοκρατικό, ανθρώπινο, διαφανές σύστημα εφημεριών, υπέρ των γιατρών
και των ασθενών και καλύτερες παροχές υγείας.
Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν την κριτική τους
κυρίως στα άρθρα που αφορούν τις εφημερίες και τα συμβούλια κρίσης, ενώ
χαρακτήρισαν μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο, «έκτρωμα», «αναποτελεσματικό
και ανεφάρμοστο» και κατηγόρησαν την κυβέρνηση πως σκόπιμα νομοθετεί
με «fast track» διαδικασίες, για να αιφνιδιάσει τους εμπλεκόμενους φορείς
που είναι αντίθετοι.
Ακόμα, υποστήριξαν ότι οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν τους γιατρούς σε
ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και σε εξαντλητικά ωράρια.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, απέρριψε τις
κατηγορίες για αιφνιδιασμό, υποστηρίζοντας ότι έγινε διαβούλευση με όλους
τους εμπλεκομένους φορείς και πρόσθεσε ότι δεν ρίσκαρε η κυβέρνηση να
επιβληθεί στη χώρα ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο ύψους 150 εκατ. γιατί
καθυστέρησε να εναρμονιστεί με την κοινοτική οδηγία.
«Έχουμε δεσμευτεί για τη πρόσληψη 3.500 μόνιμων γιατρών του ΕΣΥκαι είναι
σε εξέλιξη η διαδικασία . Επειδή είναι χρονοβόρα η διαδικασία, κρίναμε ότι
έπρεπε να πάμε σε ένα ευέλικτο ταχείας επιλογής σύστημα, διασφαλίζοντας
παράλληλα την αξιοκρατία και τη διαφάνεια», τόνισε.
Ο κ. Ξανθός μίλησε για κρίσιμες παρεμβάσεις, με στόχο όπως είπε, την
βέλτιστη λειτουργία του ΕΣΥ, ενώ σε ό,τι αφορά τα Συμβούλια Επιλογής,
έκανε λόγο για ένα εντελώς διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα και τόνισε ότι
από τις ρυθμίσεις θα ωφεληθούν οι γιατροί που πραγματικά προσφέρουν
πολύωρη εξαντλητική εργασία.
«Ο ορισμός της εργασιακής βαρβαρότητας είναι η υποχρέωση της συνεχούς
24ωρης εργασίας και πολλές φορές 48ωρης. Αυτός είναι ο ορισμός της
εργασιακής ζούγκλας και αυτό καταργούμε. Βάζουμε δυο κρίσιμους
περιορισμούς. Μπαίνει όριο στον εβδομαδιαίο χρόνο μέχρι 60 ώρες, κάτι
που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε και αφορούσε κυρίως τους ειδικευμένους
γιατρούς και τους πανεπιστημιακούς γιατρούς. Μετά την 24ωρη συνεχή
εργασία, επιβάλλεται η 12ωρη ανάπαυση. Ούτε κατάργηση του πρωϊνού

τακτικού ωραρίου υπάρχει, ούτε ατομικές συμβάσεις εργασίας κάνουμε»,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Ξανθός.
Τέλος, σχολιάζοντας τις κατηγορίες του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη
Κουτσούμπα, ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνει τη βρώμικη δουλειά του
συστήματος» την οποία δεν τόλμησαν να κάνουν τα άλλα κόμματα, ο κ.
Ξανθός αντέτεινε ότι το αντίθετο κάνει, «ξεβρομίζει το σύστημα που
εγκαθίδρυσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις».
«Αβάσιμη η κριτική περί ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων των
γιατρών»
Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, τόνισε ότι καμία προσπάθεια
καταστρατήγησης του ωραρίου των γιατρών δεν γίνεται και τόνισε ότι ο
νόμος ρητά διασφαλίζει το 7ωρο και την πενθήμερη εργασία, ενώ η
υπερωριακή εργασία πληρώνεται.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης,
κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ασκεί καταστροφολογική τακτική,
βοηθούντων, όπως είπε, και μερικών συνδικαλιστικών φορέων.
«Δεκατρείς μέρες συνεχόμενα εφημέρευα ως χειρουργός στη Νίκαια. Ήταν
ένα από τα χιλιάδες επεισόδια που ώθησαν τους γιατρούς να ζητάνε
ανθρώπινα ωράρια. Πότε, λοιπόν, υπήρχε εργασιακή εξαθλίωση; Τότε, ή
σήμερα που προσπαθούμε να εξανθρωπίσουμε το σύστημα; Δεν έχουμε πιει
το ποτό της λησμονιάς για να ξεχάσουμε πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης κι επιπλέον τόνισε ότι η χώρα, μετά
την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το πρόστιμο
ύψους 150 εκατ. ευρώ που της είχε επιβληθεί για τη μη προσαρμογή της, είχε
συγκεκριμένες επιλογές. Είτε να το πληρώσει, είτε να εφαρμόσει κυκλικό
ωράριο που θα οδηγούσε σε αποδιοργάνωση τα νοσοκομεία και τους
γιατρούς, είτε να προσλάβει «εφημεριατζήδες».
«Εμείς επιλέξαμε να κρατήσουμε τον σταθερό πυρήνα των εργασιακών
σχέσεων με 7ωρο καθημερινό ωράριο και πενθήμερη εργασία» επισήμανε
και πρόσθεσε:
«Είναι προφανές ότι για να εφαρμοστεί στην ολότητά του το σχέδιο
χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι. Γι αυτό λέμε σταδιακή εφαρμογή του. Γι
αυτό ενισχύθηκε το σύστημα με επιπλέον 1.500 γιατρούς. Δεν υπάρχει ούτε
μία κενή οργανική θέση στις ΜΕΘ, που να μην έχει προκηρυχθεί».
Απαντώντας στη κριτική της αντιπολίτευσης για τα Συμβούλια Κρίσης, για τα
οποία έκανε λόγο περί προσπάθειας δημιουργίας κομματικού στρατού, ο κ.
Πολάκης αντέτεινε: «Από το γραφείο του υπουργού τα έβγαζαν και έπρεπε
να προσκυνήσεις για να μπεις μέσα, ενώ αυτό καταργείται και θα γίνονται με
κλήρωση».

Τέλος, επανέλαβε την άποψή του για τα φακελάκια, τονίζοντας ότι η
σημερινή κυβέρνηση οραματίζεται να φτιάξει ένα σύστημα που ο γιατρός δεν
θα χρηματίζεται και θα αμείβεται με βάση αυτό που του αξίζει.

Τι ειπώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή την Τετάρτη
Με τη συζήτηση και ψήφιση κατά πλειοψηφία των άρθρων και των
υπουργικών τροπολογιών, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στην επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του
υπουργείου Υγείας, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
κοινοτική οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών και
των οδοντιάτρων του ΕΣΥ.
Η συζήτηση του νομοσχεδίου που γίνεται με τη διαδικασία του επείγοντος,
θα ολοκληρωθεί αύριο με την ψήφισή του στην Ολομέλεια.
Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, χαρακτήρισε αβάσιμη την κριτική της
αντιπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση με τις νέες ρυθμίσεις επιβάλλει εξαντλητικά
ωράρια και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, αντιτείνοντας ότι
στόχος του νομοσχεδίου είναι η προστασία, τόσο των γιατρών όσο και των
ασθενών.
«Η κριτική για νομοσχέδιο-έκτρωμα δεν έχει βάση, είναι αστήριχτη. Δεν
καταργείται το πρωϊνό τακτικό ωράριο. Ο νόμος λέει ρητά "7ωρο, πενθήμερο
και συνεχές". Η εφημερία ετοιμότητας πληρώνεται αν κληθεί ο γιατρός. Ούτε
ελαστικοποίηση της εργασίας υπάρχει. Αυτό που γίνεται, είναι ότι αλλάζει ο
τρόπος του εφημεριακού χρόνου. Αντί 24ωρο, οργανώνεται σε 12ωρη βάση»,
υπογράμμισε ο κ. Ξανθός.

