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ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ! 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΖΥΓΙΑ ! 

 

     Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει τις εγκληματικές ευθύνες της 
κυβέρνησης που συνεχίζει να διατηρεί υποστελεχωμένο το δημόσιο σύστημα Υγείας, ακόμη και τώρα που η 
πανδημία αποκάλυψε με τον πιο δραματικό τρόπο τις μεγάλες ελλείψεις και ανεπάρκειες.  
     Τα Περιφερειακά Ιατρεία έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση και ο πληθυσμός στα χωριά και στις 
κωμοπόλεις αφέθηκε στη μοίρα του. Στα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων ιατρικού προσωπικού 
και καθώς έχουν μετατραπεί -σχεδόν αποκλειστικά- σε κέντρα αντιμετώπισης της πανδημίας, έχει περιοριστεί η 
περίθαλψη ασθενών με χρόνια μη-COVID-19 νοσήματα, ενώ η παρακολούθηση, η ανοσοποίηση και η περίθαλψη 
βρεφών, παιδιών και εφήβων της περιοχής έχει γίνει ένας Γολγοθάς για τις λαϊκές οικογένειες.  
     Μεγάλες οι ελλείψεις προσωπικού στα ΚΥ, ενώ είναι καταφανής ο ρόλος και η σημασία της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων COVID-19, στη διαχείριση των ύποπτων 
περιστατικών για να ελαχιστοποιηθεί η διασπορά, στη παρακολούθηση και περίθαλψη ασθενών με COVID-19 με 
ήπια συμπτώματα που δεν χρειάζονται νοσηλεία, στην έγκαιρη παραπομπή των περιστατικών που χρήζουν 
νοσηλείας στα νοσοκομεία κ.λπ. Σήμερα, 14 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, στα ΚΥ της ΠΕ Πέλλας 
παραμένει κενό το 40-55% των οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού, με αντίστοιχα κενά σε θέσεις 
νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ τα ΚΥ Έδεσσας και Γιαννιτσών παραμένουν υποστελεχωμένα με έλλειψη βασικών 
ιατρικών ειδικοτήτων, χωρίς να έχει συσταθεί ακόμη οργανισμός με τις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού.  
 
     Το Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της ΠΕ Πέλλας και η κατάσταση σε αυτό 
αντανακλά σε γενικές γραμμές την εικόνα και των άλλων ΚΥ του νομού.  
     Στη δύναμη του ανήκουν 14 γιατροί, από τους οποίους εν ενεργεία είναι μόλις εννιά, αφού δύο έχουν 
μετακινηθεί για να καλύψουν τις ελλείψεις γειτονικών δομών υγείας, δύο τελούν υπό παραίτηση λόγω 
συνταξιοδότησης και μία συνάδελφος βρίσκεται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Την ίδια στιγμή, με ευθύνη 
όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, είναι κενές 15 (!!!) οργανικές θέσεις 
γιατρών, εκ των οποίων οι 9 είναι θέσεις παθολόγων και οι τρεις παιδιάτρων.  
     Με μόλις εννέα γιατρούς και δύο που θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη σε σύνταξη, λειτουργούν καθημερινά δύο 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, ένα ιατρείο έκτακτων περιστατικών στο οποίο αντιμετωπίζονται και οι ασθενείς με 
COVID-19 και διεκπεραιώνονται οι διακομιδές σοβαρών περιστατικών, αλλά και δύο εμβολιαστικά κέντρα. 
Ταυτόχρονα διενεργούνται μοριακά, rapid και smart tests έναντι του νέου κορωνοϊού, άνω των εκατό εβδομαδιαίως 
και υπάρχει καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία και παρακολούθηση των ασθενών με  COVID-19 που 
νοσηλεύονται στο σπίτι. 
     Χάρη στο φιλότιμο και την υπερεργασία των γιατρών, των νοσηλευτών, του παραϊατρικού και του διοικητικού 
προσωπικού και των συναδέλφων στη καθαριότητα, υλοποιείται, με πολλές δυσκολίες, το πρόγραμμα των δύο 
εμβολιαστικών κέντρων και πραγματοποιούνται καθημερινά περισσότεροι από 220 εμβολιασμοί. Είναι 
χαρακτηριστικό πως λόγω των ελλείψεων προσωπικού, ο χειρισμός του tablet στα εμβολιαστικά κέντρα γίνεται από 
διοικητικούς υπαλλήλους, μαία, διαιτολόγο, οδηγό ασθενοφόρου και καθαρίστρια.  
 
     Να σημειωθεί ότι για την καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση όλων των χώρων του ΚΥ ουσιαστικά 
φροντίζει μία μόνο καθαρίστρια, αφού η δεύτερη έχει αναλάβει τον χειρισμό του tablet σε εμβολιαστικό κέντρο. Στο 
ΚΥ οι δύο εργαζόμενες στην καθαριότητα -αριθμός υποδιπλάσιος των αναγκών- έχουν σύμβαση ορισμένου 
χρόνου, σαν να είναι η καθαριότητα των ΚΥ μια έκτακτη ανάγκη και όχι μια μόνιμη φροντίδα που απαιτεί μόνιμο 
προσωπικό. 
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     Είναι επίσης χαρακτηριστικό το ότι πολλοί ιατροί, λόγω της υποστελέχωσης, κάνουν διπλοβάρδιες για να 
περιθάλψουν τα περιστατικά που αφορούν στην ειδικότητα τους αλλά και για να καλύψουν την λειτουργία των 
εμβολιαστικών κέντρων και πραγματοποιούν συνολικά 9 εφημερίες κάθε μήνα ξεπερνώντας τις βιολογικές αντοχές 
τους και το μηνιαίο όριο ασφαλούς εργασίας για τους ίδιους και τους ασθενείς τους. Εφημερεύουν χωρίς να 
υπάρχει καμία μέριμνα για την διατροφή τους. Διακομίζουν ασθενείς κατά την εφημερία τους σε νοσοκομεία και 
αφήνονται στη μοίρα τους να αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν στο θέση τους, με δικά τους έξοδα.  
 
     Είναι επομένως πρόκληση για τους υγειονομικούς που δίνουν την μάχη κατά της πανδημίας στα ΚΥ του νομού, 
το Υπ. Υγείας και η Υ.ΠΕ, να επικαλούνται την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών εμβολιασμού του πληθυσμού 
έναντι του νέου κορονοϊού και να αποφασίζουν την σύσταση τρίτου εμβολιαστικού κέντρου στα ΚΥ, τη λειτουργία 
των εμβολιαστικών κέντρων και κατά τις αργίες και να διατηρούν σε αναστολή τις κανονικές άδειες των 
εργαζομένων από τον Οκτώβρη του 2020, όταν συστηματικά πετούν στο καλάθι των αχρήστων τις εκκλήσεις μας 
για επείγουσες προσλήψεις προσωπικού και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που θα έδιναν τη δυνατότητα 
στα ΚΥ να ανταποκριθούν στο τιτάνιο έργο του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού και στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας.  
 
     Θεωρούμε απαράδεκτο να γίνονται «λάστιχο» τα πρωτόκολλα λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων και να 
καλείται ο γιατρός ενός εμβολιαστικού κέντρου να είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος εμβολιασμού σε δύο εμβολιαστικά 
κέντρα. 
 
     Όπως είναι γνωστό, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν νομοθετήσει την διευθέτηση του χρόνου εργασίας των 
γιατρών του ΕΣΥ (Ν.4498/2017) με στόχο την ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση της εργασίας και την απαλλαγή 
του κράτους από την υποχρέωση να αποζημιώνει την υπερωριακή εργασία. Η Ομοσπονδία (ΟΕΝΓΕ)  και οι 
Ενώσεις μας είχαν ξεκαθαρίσει τότε, πως αποτελεί αιτία πολέμου για τους γιατρούς του ΕΣΥ η εφαρμογή  κυκλικού 
ωραρίου και χάρη στην παρέμβαση μας ο νόμος έμεινε στα χαρτιά.  
     Σήμερα η κυβέρνηση αξιοποιώντας την πανδημία, αποφάσισε την εφαρμογή του νόμου στα ΚΥ με αποτέλεσμα 
να αποδυναμωθεί η πρωινή λειτουργία των Κέντρων Υγείας. Και προφανώς αντιμετωπίζει τους γιατρούς ως 
υποζύγια που οφείλουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή, αφού με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Νόμος 4790/2021, 
άρθρο 38 - ΦΕΚ 48/Α/31-3-2021) αποφάσισε να μην αμείβεται η υπερωριακή εργασία των γιατρών στα 
εμβολιαστικά κέντρα τις καθημερινές. 
 
     Στη λογική του υποζυγίου φαίνεται πως ήταν και η περσινή απόφαση για εφημεριακή κάλυψη του Πολυδύναμου 
Ιατρείου Πέλλας ως ιατρείου τουριστικού προορισμού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, από γιατρούς του ΚΥ 
Κρύας Βρύσης και όχι με την πρόσληψη όλου του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
 
     Ακούμε συνεχώς το αφήγημα ότι δήθεν γίνονται προκηρύξεις και οι γιατροί δεν έρχονται στο ΕΣΥ. Όμως 
γνωρίζουμε πως είναι εκατοντάδες οι γιατροί που έχουν καταθέσει την υποψηφιότητα τους στις λίγες προκηρύξεις 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Και αν κάποιες προκηρύξεις από αυτές 
ήταν άγονες, είναι δική τους απόλυτα η ευθύνη, αφού τόσο αυτή η κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες, έχουν 
«φροντίσει» για την εργασιακή και μισθολογική απαξίωση του γιατρού του ΕΣΥ και έχουν οδηγήσει μαζικά 
πολλούς συναδέλφους, ιδιαίτερα νέους, στην μετανάστευση. 
 
     Οι γιατροί των ΚΥ είμαστε οργισμένοι. Μας έχουν κάνει λάστιχο για να κρύψουν τις τραγικές ελλείψεις και τα 
προβλήματα που είναι αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής.  
     Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας, διοργανώνει την Πέμπτη 13 Μαΐου στις 12:00 συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στον προαύλιο χώρο του ΚΥ Κρύας Βρύσης, καλεί τους φορείς και το λαό της περιοχής να 
συμπαρασταθούν στον αγώνα των Υγειονομικών και απαιτεί: 
• Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού παραϊατρικού 

προσωπικού σε όλα τα Κέντρα Υγείας της Π.Ε. Πέλλας. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι νοσηλευτές, 
διοικητικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στην καθαριότητα που εργάζονται στα ΚΥ χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

• Να πάψουν τα ΚΥ να χρησιμοποιούνται ως δεξαμενές άντλησης προσωπικού για να καλύπτονται οι ελλείψεις 
άλλων δομών υγείας. 

• Να αποζημιωθεί η υπερωριακή απασχόληση του ιατρικού προσωπικού για την λειτουργία των εμβολιαστικών 
κέντρων. Να εκδοθεί ξεκάθαρη εγκύκλιος, ώστε οι ειδικευμένοι γιατροί που πέραν του πρωινού τακτικού 
ωραρίου, εργάζονται στα εμβολιαστικά κέντρα των νοσοκομείων και των ΚΥ ως αργά το βράδυ, τόσο τις 



καθημερινές όσο και κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, να αμείβονται με καθεστώς μεικτής εφημερίας για 
κάθε μέρα που απασχολούνται. Αντίστοιχα οι ειδικευόμενοι να αμείβονται με καθεστώς ενεργού εφημερίας. 

• Ο Νόμος έκτρωμα 4498/2017 θα μείνει στα χαρτιά! Διεκδικούμε 5ήμερο – πρωινό τακτικό 6ωρο – 30ωρο την 
εβδομάδα – μία εφημερία την εβδομάδα με ρεπό εφημέρευσης. 

• Να αρθεί η αναστολή χορήγησης των κανονικών αδειών. Η Υ.ΠΕ. να εγγυηθεί εγγράφως την χορήγηση όλων 
των ημερών κανονικής αδείας του 2020 που λόγω της αναστολής δεν χορηγήθηκαν. 

• Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). 
 
     Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας, προτάσσοντας τα αιτήματα του κλάδου, συμμετέχει στην 24ωρη 
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Πέμπτη 6 Μαΐου, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενάντια στον πόλεμο 
που κήρυξε η κυβέρνηση στους εργαζόμενους με την κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου, τη 
θεσμοθέτηση της δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την επιβολή κυβερνητικού 
/εργοδοτικού ελέγχου στα σωματεία, την παρεμπόδιση του δικαιώματος της απεργίας, την μετατροπή της 
συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα και καλεί στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε Έδεσσα και Γιαννιτσά 
(11:00 π.μ. Μικροί Καταρράκτες Έδεσσας - 11:00 π.μ. Πλατεία ΕΠΟΝ, Πεζόδρομος Γιαννιτσών). 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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