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ΔΕΛΣΙΟ    ΣΤΠΟΤ 

 

Θέμα: Αγανακηιζμένοι οι ιαηροί ηων Κένηρων Τγείας για ηις σπάρτοσζες ζοβαρές 

δσζλειηοσργίες 

Καηά ηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ηεο ΔΙΝΑ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνρζεο ην 

κεζεκέξη ζηελ 6ε ΤΠΔ, θαη αθνξνχζε ηηο δξακαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο, παξέζηε ε Πξφεδξνο ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ, εθθξάδνληαο ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνπο απιήξσηνπο γηα κήλεο 

ηαηξνχο, φζνλ αθνξά ηηο δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο ηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, παξαηέζεθαλ αλαιπηηθά νη δπζιεηηνπξγίεο ησλ  

Κέληξσλ Τγείαο ηεο 6εο ΤΠΔ,  πνπ έρνπλ πιένλ πάξεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο: 

 Γξακαηηθή είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηαηξψλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα Κέληξα Τγείαο θαζψο δελ έρνπλ απνδεκησζεί γηα 

δεδνπιεπκέλεο 

εθεκεξίεο, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

 Η έιιεηςε πγεηνλνκηθνχ θαη αλαιψζηκνπ πιηθνχ είλαη ηέηνηαο 

κνξθήο πνπ πνιιέο θνξέο ην απιήξσην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

αλαγθάδεηαη λα θαηαβάιεη ρξήκαηα απφ ην πζηέξεκά ηνπ, ψζηε λα κελ 

θηλδπλέςνπλ αλζξψπηλεο δσέο.  

 ε δηαθνκηδέο πνπ αθνξνχλ ηα Κέληξα Τγείαο Υαιαλδξίηζαο θαη 

Δξπκάλζεηαο, νη ηαηξνί αλαγθάδνληαη λα θαιχπηνπλ ηελ επαλαθνξά ζηελ 

έδξα, 

φπνπ εθεκεξεχνπλ, κε δηθά ηνπο έμνδα. 

 Η ππνρξεσηηθή ζίηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ εθεκεξία, έρεη 

αλαζηαιεί.  

 Η ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. 

 Οη αλακελφκελεο πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θηλνχληαη κε 

πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη είλαη δπζαλάινγεο κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. 

 ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, δελ θαιχπηνληαη νη  

απαηηήζεηο αζθαινχο εθεκεξίαο. Σν «εληέιιεζζε» είλαη ζηελ θαζεκεξηλή 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ρσξίο λα ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα απνδεκίσζε 

ησλ 
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πξν-εγθεθξηκέλσλ εθεκεξηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ θιεηζηφ πξνυπνινγηζκφ ( 

6.600.000 εηεζίσο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 59 Κέληξσλ Τγείαο ηεο 6ε ΤΠΔ ).  

 Ο θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο δελ επαξθεί γηα ηηο ππαξθηέο 

αλάγθεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθαινχο εθεκεξίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο.  

 

Η θαηάζηαζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο θξίλεηαη ππνδεέζηεξε ησλ νξίσλ «αζθαινχο» 

ιεηηνπξγίαο θαη θαιείηαη άκεζα ε πνιηηεία λα δψζεη βηψζηκεο ιχζεηο ψζηε λα 

απνηξαπεί ε θαηάξξεπζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο.  

 

Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο,  

 

 

Η Πρόεδρος                   Ο Ανηιπρόεδρος                    Ο Γραμμαηέας 

 

 

 Άννα Μαζηοράκοσ        Γεώργιος κροσμπής       Γεώργιος Παηριαρτέας 

 

 

 

 


