
 

 

 

 

 

Α.Π.: 627ΗΥ                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17-3-2020 

 
Προς 

Υπουργό Υγείας  
κ. Βασίλη Κικίλια 

 
Κοιν.  1. Yφυπουργό Υγείας  
   κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη  
 2. ΠΙΣ – Ι.Σ. 

  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, για την προμήθεια μέσων προστασίας (μάσκες, 

αντισηπτικά-γάντια, κλπ) στους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς.  

Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί, οι οποίοι εξετάζουν πλέον μόνο τα επείγοντα 

περιστατικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, του ΕΟΔΥ και του ΠΙΣ, τις οποίες τους 

κοινοποιούμε συνεχώς, στηρίζουν το Δημόσιο σύστημα και παραμένουν σε εφεδρεία και σε 

ετοιμότητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ακόμη πιο ενεργά  σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. 

Όμως, δεν γνωρίζουμε ακόμα τις σαφείς προθέσεις του Υπουργείου για ένταξη των 

ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊού. 

Παραμένουν χωρίς μέσα προστασίας, τα οποία έχουν εξαφανιστεί και από την αγορά, και 

όσα τυχόν υπήρχαν, κατασχέθηκαν πλέον από την Πολιτεία. 

Ζητάτε επικουρικούς γιατρούς, και δεσμευτήκατε δημόσια ότι η πρόσληψή τους θα είναι 

για δύο χρόνια, με δυνατότητα μονιμοποίησης τους, εφόσον το επιθυμούν. 

Δεν μας είπατε όμως ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες, σε ποια νοσοκομεία, ποιες 

ειδικότητες κ.λ.π. 

Υπάρχει πρόσκληση από τον ΠΙΣ για ετοιμότητα γιατρών να εργαστούν με ΔΠΥ (μπλοκάκι). 

Και εδώ τα ίδια ερωτήματα, πόσοι, πού, ποιες ειδικότητες, όροι εργασίας κ.λ.π. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 



Επίσης, ενώ κύριε Υπουργέ ζητάτε επικουρικούς γιατρούς, οι γιατροί των Δημόσιων δομών 

έχουν απλήρωτες εφημερίες τριών μηνών.  

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου όλο το προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες 

να αποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, δεν μπορεί να υπάρχουν απλήρωτες εφημερίες και 

ταυτόχρονα να καλείτε συναδέλφους να στελεχώσουν το Δημόσιο σύστημα. 

Πρέπει να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού, 

σε όλες τις Δημόσιες δομές και ιδίως στα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας, το ΠΓΝΑ το οποίο 

καλύπτει όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, το οποίο καλύπτει όχι μόνο 

μία μεγάλη γεωγραφικά και πληθυσμιακά περιοχή, αλλά και όλο το στράτευμα και τις 

αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Το νοσοκομείο Διδυμοτείχου, πρέπει 

οπωσδήποτε (έπρεπε προ πολλού) να γίνει Άγονο Α’ κατηγορίας, ώστε να καλύπτονται οι θέσεις 

που προκηρύσσονται. 

Τέλος, επειδή τα ιατρεία των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών είναι πλέον πρακτικά 

κλειστά (εξετάζοντας ελάχιστα, πολύ επείγοντα περιστατικά), ζητούμε τα μέτρα ανακούφισης και 

στήριξης επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα και την υπάρχουσα κατάσταση, να ισχύσουν 

και για τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς. 

Ζητούμε κύριε Υπουργέ την άμεση παρέμβασή σας για όλα τα παραπάνω και οπωσδήποτε 

χορήγηση μέσων προστασίας σε όλους τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς και αποσαφήνιση 

των όρων ένταξής τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. 

Αναμένουμε τις ενέργειές σας. 

 

Με τιμή 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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