
ΜΕΤΩΠΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



  
 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ 

 

11 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



1Ο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 Γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας 

 

 Σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της 
δημόσιας υγειονομικής δαπάνης στο 7%, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

 

ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



2Ο ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 
 

 Άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων επικουρικών ιατρών ως μόνιμες 
θέσεις ιατρών ΕΣΥ 

 

 Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και των λειτουργικών κενών 
ιατρών ΕΣΥ σε βάθος τριετίας 

 

  Προγραμματισμός μόνιμων προσλήψεων ιατρών ΕΣΥ σε βάθος τριετίας 

 

 Αυτόματη προκήρυξη των κενούμενων θέσεων  άμεσα σε περίπτωση 
παραίτησης και  ένα χρόνο νωρίτερα σε περίπτωση συνταξιοδότησης 
γιατρών ΕΣΥ 

 

 Ανάληψη υπηρεσίας του νεοπροσληφθέντος αμέσως μετά την αποχώρηση 
του γιατρού που συνταξιοδοτήθηκε 

 

 Ειδικά κίνητρα για ιατρικές ειδικότητες σε έλλειψη 

 

 

 

 

ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



3Ο  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 
 

 Άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για το Ιατρικό 
Μισθολόγιο 

 

 Άμεση επαναφορά των αποδοχών μας στα προ μνημονίων 
επίπεδα 

 

 Καταβολή των αναδρομικών διαφορών 

 

 Αύξηση του ιατρικού μισθολογίου τουλάχιστον 50% σε 
βάθος τριετίας 

 

 Κατάργηση των πρόσθετων εφημεριών 

 

 

 ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



4Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

 Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης εφημερίας 

 

 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 

 

 Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ 

 

 Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών ξεχωριστά από τον 
μισθό 

 

 Ένταξη στα ΒΑΕ 

 

 Άμεση έκδοση της σύνταξης των συνταξιοδοτούμενων 
συναδέλφων 

 

 ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



5Ο ΑΓΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

 Θέσπιση πλαισίου κινήτρων (οικονομικών- διοικητικών- 
επιστημονικών) για την προσέλκυση και παραμονή 
ιατρών ΕΣΥ σε άγονες-νησιωτικές περιοχές 

 

 Μείωση υγειονομικών ανισοτήτων νησιωτικών άγονων 
περιοχών 

 

 Σχεδιασμός κι εφαρμογή σύγχρονου δημόσιου 
συστήματος διακομιδών (στα πλαίσια του ΕΚΑΒ) σε 
κεντρικά νοσοκομεία 

 

ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



6Ο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 
 

 
 Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών, μέσω 

στοχευμένης προκήρυξης των θέσεων που κατέχουν 
σήμερα και της αυξημένης μοριοδότησης της 
προϋπηρεσίας τους 
 
 

 Κατάργηση του θεσμού του επικουρικού ιατρού στα 
πλαίσια εκτεταμένων προσλήψεων μόνιμων ιατρών 
ΕΣΥ 

 

ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



7Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 
 Κατάρτιση Χάρτη Υγείας με κριτήρια 

γεωγραφικά, πληθυσμιακά, και επιδημιολογικά 

 

 Αναμόρφωση κι επικαιροποίηση των 
οργανισμών των νοσοκομείων στα πλαίσια του 
Χάρτη υγείας με γνώμονα την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία και εφημέρευση των 
ιατρικών τμημάτων 

 

 

 ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



8Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 

 Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευόμενων 
ενιαία για όλα τα νοσοκομεία. 
 

 Προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και 
εργασιακές συνθήκες των ειδικευόμενων και έλεγχος 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
 

 Υποχρεωτική και καθολική δια βίου εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση ειδικευόμενων & ειδικών με κάλυψη των 
εξόδων (συνέδρια, σεμινάρια, κοκ) από τους 
προϋπολογισμούς των νοσοκομείων 
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9Ο ΕΣΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

 Διαχωρισμός των κλινικών ΕΣΥ από τις 
πανεπιστημιακές κλινικές και δυνατότητα των 
ιατρών ΕΣΥ να επιλέγουν την κλινική στην 
οποία θα τοποθετηθούν 
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10ο Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 Πλήρης κάλυψη της χώρας με Τοπικές Ομάδες 
Υγείας (ΤΟΜΥ) 

 

 Ανάπτυξη Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) 
και κατ’ οίκον νοσηλείας 

 

 Ανάπτυξη Μονάδων Αποκατάστασης 

 

 Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης 
στην κοινότητα 

ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 



11Ο ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ 
 

 Πρόταση σύστασης Προδικαστικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, για υποθέσεις που 
αφορούν ιατρική ευθύνη των γιατρών του ΕΣΥ 
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