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Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Μετά την λήξη της συνεδριάσεως του ΚΕΣΥΠΕ έχουμε την τελική έγκριση για το πρόγραμμα της
κινητικότητας του Υπουργείου Υγείας για αυτή τη φάση.
Θέλω εισαγωγικά να πω ότι η μεταρρύθμιση η οποία γίνεται δεν έχει ως κεντρικό στόχο την κάλυψη
των δεσμεύσεών μας για τους αριθμούς της κινητικότητας. Αυτό συμβαίνει παρενθετικά.
Αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος της υγείας με τελικό στόχο
την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες και την καλύτερη διαχείριση τόσο του
ανθρωπίνου δυναμικού όσο και των οικονομικών πόρων.
Στόχος αυτού του σχεδίου, δηλαδή, είναι στο τέλος ο ελληνικός λαός να απολαμβάνει καλύτερες
υπηρεσίες υγείας με μικρότερο κόστος.
Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο το οποίο τώρα θα σας παρουσιάσουμε, προέκυψε μετά από
εξαντλητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχω μιλήσει ενδελεχώς με τους διοικητές
των ΥΠΕ και όλους τους διοικητές των νοσοκομείων. Μαζί με τον κ. Καλλίρη έχουμε συναντηθεί και με
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και με τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς αλλά και με όποιον άλλον φορέα
μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του για να μπορούμε να έχουμε το τελικό σχέδιο το οποίο
σήμερα παρουσιάζουμε.
Οι γενικές αρχές της κινητικότητος για το Υπουργείο Υγείας έχουν ήδη ανακοινωθεί και είναι οι εξής:
Πρώτον, δεν θα υπάρχει καμία απόλυση. Με απόλυση κινδυνεύουν μόνον όσοι έχουν καταθέσει πλαστά
δικαιολογητικά κατά την πρόσληψή τους και όλοι όσοι βαρύνονται με πειθαρχικά παραπτώματα. Οι
καλοί και τίμιοι εργαζόμενοι δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Αντιθέτως σχεδιάζουμε σε πάρα
πολύ γρήγορο διάστημα που θα σας ανακοινώσω το χρονοδιάγραμμα ευθύς αμέσως, να είναι στις νέες
τους εργασίες ώστε να μην υπάρχει καθόλου και η παραμικρή αγωνία για το εργασιακό τους μέλλον.
Φορείς και δομές που συμμετέχουν:

Πρώτον, η κεντρική υπηρεσία. Δεύτερον η Πολυκλινική. Τρίτον, το Νοσοκομείο «Πατησίων». Τέταρτον,
το «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», πέμπτον το «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», έκτον η «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», έβδομον το
Αφροδισίων, όγδοο των Ειδικών Παθήσεων από τη Θεσσαλονίκη –είμαστε πλέον στη Θεσσαλονίκηένατο το παράρτημα «Παναγία» του «Άγιος Παύλος» και δέκατο το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος.
Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών μας: Αύριο θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση των
υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως σχετικά με τα κριτήρια αξιολογήσεως του
προσωπικού. Μεθαύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολογήσεως. Έως τις 13/8 θα έχουμε
την ολοκλήρωση της συλλογής του υλικού για την αυτοαξιολόγηση των φορέων από τις
υγειονομικές περιφέρειες. Έως τις 21/8 θα έχουμε την ολοκλήρωση της αξιολογήσεως των
φορέων της πρώτης φάσης, δηλαδή των υγειονομικών περιφερειών που εμπλέκονται στα
νοσοκομεία που προηγουμένως ανέφερα. Στις 23/8 θα έχουμε την έκδοση του ονομαστικού
καταλόγου του προσωπικού που τίθεται σε κινητικότητα. Από τις 24/8 έως τις 30/8 οι
εργαζόμενοι θα έχουν το περιθώριο του χρόνου να καταθέσουν την προτίμησή τους για το σε
ποιο από τα κοντινά νοσοκομεία επιθυμούν να μετακινηθούν.
Στις 31/8 ξεκινά η διαδικασία της κινητικότητας. Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελές ειδικό
υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, που αποτελείται από δυο μέλη του Υπουργείου
Υγείας και ένα μέλος από το ΑΣΕΠ. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της κινητικότητας και την τοποθέτηση των εργαζομένων στις νέες τους θέσεις. Όλη
δηλαδή η κινητικότητα για την οποία συζητάμε είναι από 31/8 έως 16/9. Το λέω για να δώσω την
αίσθηση της ταχύτητας και να είναι σαφές ότι συμμεριζόμαστε πλήρως όλες τις αγωνίες όλων
των ανθρώπων οι οποίοι μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή και ειδική αναφορά για το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής το «Αγία
Βαρβάρα», κυρίως γιατί εκεί έχουν υπάρξει οι περισσότερες αντιδράσεις. Θα σας διαβάσω το σχέδιο και
θα δεχθούμε ερωτήσεις και για αυτό και για οποιοδήποτε άλλο στη συνέχεια.
Προχωράμε σε πλήρη ανάπτυξη τακτικών εξωτερικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων όπου η λειτουργία
τους θα γίνεται σε δυο βάρδιες. Η Α΄ και Β΄ Παθολογική, η Καρδιολογική, η Μονάδα Εντατικής και η
Νεφρολογική ενοποιούνται σε μια παθολογική κλινική με καρδιολογική μονάδα.
Η μονάδα τεχνητού νεφρού παραμένει αλλά και ενισχύεται για να μπορεί να καλύψει έξι επιπλέον
ασθενείς την ημέρα. Η Αιματολογική κλινική παραμένει στο «Αγία Βαρβάρα» όπως και η αιμοδοσία. Η
Α΄ και Β΄ χειρουργικές, η ουρολογική, η οφθαλμολογική και η ΩΡΛ κλινική μεταφέρονται στο Γενικό
Κρατικό Νικαίας.
Το μικροβιολογικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα όπως και το ακτινοδιαγνωστικό.

Η

αναισθησιολογική μεταφέρει στη Νίκαια. Η κλινική Λοιμώξεων στη Νίκαια, η παιδοψυχιατρική στη
Νίκαια. Το τμήμα βραχείας νοσηλείας στη Νίκαια, το τμήμα φυσιοθεραπείας παραμένει στην Αγία

Βαρβάρα, το τμήμα κοινωνικής εργασίας παραμένει και εντάσσεται στη μονάδα ανακουφιστικής
θεραπείας.
Οι ψυχολόγοι παραμένουν και εντάσσονται στη μονάδα ανακουφιστικής θεραπείας. Θα δημιουργηθεί
μονάδα ανακουφιστικής θεραπείας η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα κατ΄ οίκον νοσηλείας, ημερήσια
νοσηλεία, ιατρείο πόνου.
Προβλέπεται η δημιουργία μονάδας χρόνιων παθήσεων. Θα γίνει οδοντιατρική μονάδα και
ολοκληρωμένο οδοντοτεχνικό τμήμα τα οποία θα στελεχωθούν σε δεύτερο χρόνο όμως από το
προσωπικό που θα πάρουμε από το Υπουργείο Παιδείας από την επόμενη φάση κινητικότητας που μας
έρχεται.
Θα αξιοποιήσουμε μέρος του ακινήτου για τη μεταστέγαση της 2ης ΥΠΕ με στόχο την ετήσια
εξοικονόμηση 110.000 ευρώ από τα ενοίκια. Θα έχουμε αξιοποίηση μέρους του ακινήτου μέσω της
παραχώρησής του στον ΕΟΠΥΥ για την δημιουργία πολυϊατρείου με όλες τις ειδικότητες. Εκτός από
όσα ανέφερα θα έχουμε 37 γιατρούς που θα έρθουν από τον ΕΟΠΥΥ στην Αγία Βαρβάρα.
Όπως καταλαβαίνετε, με αυτό το σχέδιο το Γενικό Νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας δεν κλείνει. Δεν
κλείνει. Και άρα όλες οι σχετικές αντιδράσεις οι οποίες έχουν προκληθεί η εκτίμησή μας είναι ότι δεν
έχουν κίνητρα που έχουν να κάνουν με την υγεία αλλά έχουν να κάνουν με πολιτικά κίνητρα. Έχουμε
δουλέψει πάρα πολύ το σχέδιο της Αγίας Βαρβάρας σεβόμενοι πλήρως την θέση, την ιδιομορφία, τις
υγειονομικές ανάγκες αυτής της περιοχής.
Θέλω να πω, επειδή άκουσα και διάβασα και πληροφορήθηκα ότι υπάρχει κάποιου είδους κατάληψη
στο «Αγία Βαρβάρα», θέλω σε αυτό να είμαι καθαρός σήμερα προς όλους τους εργαζομένους όλων των
εμπλεκομένων στην κινητικότητα νοσοκομείων, ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό,
συνταγματικά κατοχυρωμένο και από εμένα αδιαπραγμάτευτο.
Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαφωνούν με τα σχέδιά μας, έχουν δικαίωμα να κάνουν
κινητοποιήσεις, έχουν δικαίωμα να κάνουν απεργίες. Δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να
προβαίνουν σε παράνομες πράξεις. Επίσης, θα έλεγα ότι αν κάποιοι για πολιτικούς λόγους θέλουν να
παρασύρουν εργαζομένους στην διενέργεια παρανόμων πράξεων όπως είναι η κατάληψη, βλάπτουν τα
συμφέροντα των εργαζομένων διότι με δική μου εντολή, εάν συνεχιστούν οι παράνομες πράξεις, θα
εκκινηθεί άμεσα η πειθαρχική διαδικασία. Πειθαρχική διαδικασία εν μέσω κινητικότητας σημαίνει έξοδος
από το εθνικό σύστημα υγείας. Ελπίζω ότι κανείς δεν θα παρασύρει σε αυτή την κρίσιμη ώρα τίμιους
εργαζομένους παίζοντας με τον πόνο και τις αγωνίες τους. Ό,τι προβλέπει ο νόμος, είναι σεβαστό. Ό,τι
είναι πέραν του νόμου, δεν θα γίνει ανεκτό.
Δεύτερον, από τη συγκεκριμένη ενέργεια φαίνεται ότι μπορεί να προκύψει και βλάβη ως προς τα έσοδα
του νοσοκομείου, ως προς τη ροή οικονομικών πόρων στα νοσοκομεία. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι

όποιος ευθύνεται για απώλεια εσόδων από το δημόσιο, θα κληθεί να επιστρέφει τα χρήματα που χάνει
το δημόσιο στο ελληνικό δημόσιο. Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων είναι ιερά και ελπίζω ότι
κανείς δεν θέλει να βλάψει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Επίσης θέλω κλείνοντας να κάνω ειδική αναφορά στο νοσοκομείο «ΠΑΝΑΓΙΑ» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί
όπως ξέρετε έχει προκύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, τον Φεβρουάριο που μας πέρασε στη Βουλή
ψηφίστηκε μια νομοθετική ρύθμιση επεκτάσεως της σχετικής συμβάσεως με τον όμιλο της
EUROMEDICA μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Παρά ταύτα έως σήμερα δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση καθόσον η πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του νοσοκομείου είναι αναμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος που υπήρχε κατά το
παρελθόν και που πλήρωνε το ΙΚΑ, ήταν της τάξεως των 400.000 ευρώ το μήνα. Και η πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα είναι για λίγο περισσότερο από 150.000 ευρώ το μήνα.
Η εταιρία δεν συμφωνεί με αυτό το τίμημα και έχει αντιπροτείνει αν θυμάμαι καλά ένα ποσό της τάξεως
των 360.000 ευρώ το μήνα. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται να προτείνω ως Υπουργός
Υγείας ούτε ένα ευρώ περισσότερο ενοίκιο από όσο προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.
Εάν δεν βρεθεί λύση ως προς τη μίσθωση με την εταιρία και η εταιρία συνεχίσει να διαφωνεί ως προς
την υπογραφή της σχετικής , θα πάμε στη Βουλή να εξηγήσουμε στα κόμματα το τι ακριβώς συμβαίνει
και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει κανένα κόμμα που θα προασπίσει τα συμφέροντα της εταιρίας και όχι
του ελληνικού δημοσίου, επιζητώντας την διαιώνιση αυτής της εκκρεμότητας.
Θα άφηνε υπόνοιες και σκιές που κανείς μας δεν θα ήθελε να προασπίσει ανεξαρτήτως κόμματος.
Σέβομαι εκείνους τους βουλευτές της περιοχής που έχουν αγωνία για το νοσοκομείο αλλά δεν πρόκειται
να χρεώσω τον Έλληνα φορολογούμενο με περισσότερα χρήματα από αυτά που πρέπει. Άρα, όπως
αντιλαμβάνεσθε, για το θέμα αυτό του νοσοκομείου οσονούπω και πέρα της κινητικότητας που σήμερα
ανακοινώνουμε, θα πρέπει να βρούμε γρήγορα μια οριστική λύση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα μείνουμε όλοι μέσα στους χρόνους μας όπως πρέπει.
Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Συγνώμη, ξέχασα να ανακοινώσω και κάτι ακόμα. Για λόγους δημοσίου
συμφέροντος θα ανακοινώσουμε ίσως και εντός της ημέρας διοικήσεις για
εκείνα τα νοσοκομεία τα οποία έχουν μείνει χωρίς διοίκηση για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Παράλληλα όμως υπέγραψα πριν από λίγο μια συμπληρωματική πρόσκληση έως τις 26
Αυγούστου για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διοικητών, διότι
βγάζουμε από τη προηγούμενη προκήρυξη το κώλυμα της εντοπιότητος. Το κώλυμα της
εντοπιότητος οδήγησε πολλούς ανθρώπους στο να μην καταθέσουν αίτηση. Πολλούς αξίους

ανθρώπους ενδεχομένως, ενώ παράλληλα δημιουργεί πρόβλημα τώρα στη διαδικασία
διορισμού των νέων Διοικήσεων, διότι για πολλούς είναι δυσβάσταχτο το κόστος να αναλάβουν
μία τέτοια θέση σε άλλες πόλεις.
Επειδή δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν λοιπόν, δίνουμε από σήμερα, από αύριο για την
ακρίβεια και μέχρι τις 26 Αυγούστου τη δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις, εφόσον
τροποποιήθηκε ουσιωδώς η αρχική προκήρυξη. Η διαδικασία αυτή θα γίνει με τον γνωστό
τρόπο, μέσω της Επιτροπής αξιολογήσεως, αφού ολοκληρωθεί η σχετική προθεσμία και μετά
από την ολοκλήρωσή της θα έχουμε την τελική τοποθέτηση Διοικητών στα νοσοκομεία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Θα υπάρχουν εξαιρέσεις στην κινητικότητα; Καταγγέλλεται ότι ζητήθηκε σε ορισμένους να καταθέσουν
βιογραφικά εντός 24ώρου. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω: Σε παλιότερα ρεπορτάζ που είχαμε
κάνει για το νοσοκομείο «Παναγιά», αν θυμάμαι καλά, ήταν και κάποια εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν της
Euromedica και εργαζόντουσαν. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτή η συμφωνία, αν δεν το καταλήξετε κάπου,
με αυτούς τους εργαζόμενους τι θα γίνει;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Το δεύτερο δεν είναι στη σημερινή συζήτηση. Σας είπα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της
διαπραγματεύσεως με την εταιρεία. Άρα, όταν θα καταλήξουμε κάπου, θα παρουσιάσουμε τη συνολική
μας απόφαση.
Στο πρώτο, βεβαίως ο νόμος προβλέπει περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη κινητικότητα. Για αυτό το λόγο
έχει σταλεί το σχετικό χαρτί. Όσοι εκ του νόμου προβλέπεται να εξαιρεθούν από τη κινητικότητα, θα
εξαιρεθούν. Για τους υπολοίπους, θα υπάρχει διαδικασία της μοριοδοτήσεως μέσω του ΑΣΕΠ, ώστε να
ξεκαθαρίσει ποιοι θα μπουν στη κινητικότητα και ποιοι όχι. Δεν θα κάνει ο Υπουργός της Υγείας την
επιλογή ποιοι μπαίνουν στη κινητικότητα. Θα γίνει βάσει της μοριοδοτήσεως που προβλέπει και η κοινή
υπουργική απόφαση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Η ερώτησή μου, γιατί δεν ήμουν σαφής, επίσης αφορά στο αν δόθηκε 24 ώρες περιθώριο μόνο στους
ανθρώπους να δηλώσουν…
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Όχι. Δεν υπάρχουν 24 ώρες. Σας είπα από πριν το χρονοδιάγραμμα και το χρονοδιάγραμμα είναι και
αρκετά άνετο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των νοσοκομειακών γιατρών ο κύριος Βαρνάβας από το Ρέθυμνο στη
συνέντευξη τύπου, σχολιάζοντας τη πρόθεσή σας να απειλήσετε με αυτοδίκαια αργία εν μέσω
κινητικότητας όσους καταλαμβάνουν νοσοκομεία, είπε ότι αυτό που επιδιώκετε απλώς είναι να
δημιουργήσετε ένα εφιαλτικό τοπίο στην υγεία, υπονοώντας ότι δεν θα σταματήσουν οι κινητοποιήσεις.
Πως το σχολιάζετε αυτό;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Ένα λεπτό. Εγώ δεν απείλησα κανέναν. Το αντίθετο. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να μην
ταλαιπωρηθούν οι εργαζόμενοι. Σας υπενθυμίζω, ο κύριος Βαρνάβας έχει γυρίσει όλα τα ραδιόφωνα και
ισχυρίζεται ότι υπάρχουν απολύσεις στην υγεία.
Άρα σε λίγες μέρες θα φανεί αν λέει αλήθεια ο κύριος Βαρνάβας και αν δεν λέγαμε αλήθεια εμείς. Αυτά
θα φανούν. Αν δεν γίνουν απολύσεις, μπορεί να παραιτηθεί ο κύριος Βαρνάβας από τη θέση που
κατέχει, διότι θα έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα το συνδικαλιστικό χώρο που εκπροσωπεί. Εγώ αυτό θα
έκανα στη θέση του. Όπως και εγώ φυσικά, αν υπάρχουν απολύσεις, θα πράξω το ίδιο. Άρα λοιπόν, με
τον κύριο Βαρνάβα θα φανεί στην εξέλιξη της ιστορίας ποιος είπε την αλήθεια και ποιος είπε ψέματα.
Όσον αφορά στο πρώτο, θέλω να είμαι καθαρός. Εγώ δεν έκανα καμία απειλή. Είπα, αυτεπάγγελτα και
αυτοδίκαια οι παράνομες πράξεις εγείρουν πειθαρχική διαδικασία. Αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί. Θα
γίνει αναπόφευκτα. Απλώς είπα, ότι εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία εν μέσω κινητικότητος είναι μία
πολύ κακή ιδέα για τους εργαζομένους που εμπλέκονται. Αν εσύ επιλέξεις να κάνεις παράνομες
πράξεις, να προκαλέσεις πειθαρχικές διαδικασίες και να βρεθείς εν μέσω της αξιολογήσεως με
πειθαρχική διαδικασία, αυτό είναι μία πολύ κακή ιδέα. Άρα πρόκειται για εφαρμογή του νόμου, ενώ θέλω
να προστατεύσω και τον τελευταίο τίμιο εργαζόμενο από το να παρασυρθεί για κομματικούς λόγους και
να χάσει τη δουλειά του επειδή κάποιος θέλει να πουλήσει αντιπολίτευση.
Εμείς μαχόμεθα να μην χαθεί μία θέση εργασίας. Το ξεκαθαρίζω. Δεν θα γίνει καμία απόλυση στην
υγεία. Δεσμεύομαι και εγγυώμαι προσωπικά για αυτό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Κύριε Υπουργέ, τελικά θα είναι 1.500 αυτοί που μπαίνουν σε κινητικότητα και μας είπατε το σχέδιο για
το Αγία Βαρβάρα. Θέλετε να μας πείτε και για τα άλλα ποιες είναι οι σκέψεις σας; Αυτά είναι αστικού
τύπου….
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Αλλά είναι κέντρα υγείας αστικού τύπου, άλλα είναι στο κλίμα που είπαμε πριν, της Αγίας Βαρβάρας.
Εμείς θα σας δώσουμε σήμερα, μετά τη λήξη της συνέντευξης τύπου, το σχέδιο σε όποιον θέλει να το

πάρει, είτε ηλεκτρονικά, είτε τυπωμένο, ώστε να μπορείτε να κάνετε και τα σχόλιά σας και να το
παρουσιάσετε όπως εσείς νομίζετε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Πόσοι θα είναι τελικά;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
1.618 μπαίνουν στη κινητικότητα. Η δέσμευσή μας είναι να εισφέρουμε στη κινητικότητα, τουλάχιστον με
1.500, αλλά επειδή μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις εκ του νόμου, μπορεί να υπάρξουν άλλα
θέματα, εμείς είμαστε στο 1.618 για να είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εντός στόχου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε δει το σχέδιο. Εάν κάποιο από αυτά τα νοσοκομεία μετατραπούν
σε μονάδες του ΕΟΠΥΥ και αν γίνει αυτό, τι θα γίνει με αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ
για αυτές τις μονάδες, σε αυτές τις περιοχές;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Παραδείγματος χάρη, να πάρουμε το Πατησίων. Το Πατησίων, όπως ξέρετε, αλλάζει όλο. Το παίρνει
όλο ο ΕΟΠΥΥ. Όμως θα έχουμε παράλληλα πολύ μεγάλη αναβάθμιση της Παμμακάριστου που είναι
στην ίδια περιοχή. Έτσι λοιπόν αυτοί που δεν ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, θα έχουν την αναβάθμιση της
Παμμακάριστου ακριβώς στην ίδια γειτονιά για αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν, έχει ληφθεί μέριμνα ακριβώς
για αυτό το οποίο λέτε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Εκτός από την περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με τα υπόλοιπα νοσοκομεία τι έχετε σκοπό
να κάνετε όσον αφορά την κινητικότητα στους υπαλλήλους; Ένα περιστατικό είναι τώρα το
Καστελόριζο. Ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά σας, είναι το θέμα της Νάξου
όπου έχουν κριθεί οι θέσεις, δεν έχουν πάει όμως γιατροί και αν στη περίπτωση που δεν ενδιαφέρονται
να πάνε…
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Να πάω στο πρώτο που αφορά στην κινητικότητα. Κάναμε αυτό για τη κινητικότητα. Δεν μπορούν να
ανοίξουμε όλα τα θέματα εδώ, γιατί έχουμε πρόγραμμα.
Αφού ολοκληρωθεί η φάση της κινητικότητας μέσα στο σχέδιο το σημερινό, δηλαδή στην Αττική και στη
Θεσσαλονίκη,
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μεταρρυθμίσεις ανά την επικράτεια. Το σχέδιο δεν σταματάει εδώ. Εδώ είναι το πρώτο βήμα και αν

διαπιστώσουμε κάποιου είδους προβλήματα ως προς την εφαρμογή του, να τα λύσουμε για να
μπορούμε καλύτερα να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη επικράτεια.
Τώρα, ως προς το δεύτερο. Έχουμε, όπως ξέρετε, πολλές προκηρύξεις για θέσεις επικουρικών γιατρών
για περιοχές, κυρίως νησιωτικές, οι οποίες δεν καλύπτονται. Δεν καλύπτονται γιατί δεν βρίσκουμε
ενδιαφερομένους.
Γι΄ αυτό μέσα στη συζήτηση για να θεσπίσουμε κίνητρα, σοβαρά κίνητρα, ώστε στην επόμενη
προκήρυξη να είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε ενδιαφερομένους γιατρούς για να πληρώσουν αυτές τις
θέσεις.
Τώρα, στη μεγάλη εικόνα της αναμορφώσεως του συστήματος υγείας, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω
σήμερα, γιατί πολλά πράγματα σχεδιάζουμε και θα τα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Έχετε κάποιες σκέψεις για αυτά τα κίνητρα; Κάποιες αρχικές σκέψεις;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Βεβαίως έχουμε κάποιες αρχικές σκέψεις. Παραδείγματος χάρη, την τριετή σύμβαση, τη δυνατότητα
συνυπηρετήσεως, αν έχει σύζυγο γιατρό. Τη μοριοδότηση για τη πρόσληψή τους στο ΕΣΥ. Τη παροχή
διαμονής από τη τοπική κοινωνία σε σπίτι ώστε να μειωθούν τα έξοδά του.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το «Άγιος Παύλος» είπατε ότι αλλάζει ρόλο;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Για το «Παναγιά» μιλούσαμε. «Άγιος Παύλος» – «Παναγία». Παράρτημα «Παναγιά». Δεν μιλάμε για τον
«Άγιο Παύλο».
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Να διευκρινίσουμε κάτι. Στη κινητικότητα είπατε 1.618 μπαίνουν. Από αυτούς κάποιοι είναι γιατροί του
ΙΚΑ; Ισχύει αυτό; Το Τζάνειο; Πρώτα απ’ όλα αυτοί οι 1.618 θα είναι όλοι από τα νοσοκομεία που θα
αλλάξουνε χρήση;
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Κατ΄ αρχάς , σε κινητικότητα μπαίνουν μόνο από τα νοσοκομεία τα οποία ανέφερα και όχι από άλλα
νοσοκομεία. Και καλά κάνατε και με ρωτήσατε, γιατί υπήρχε γενική αναστάτωση και εδώ ρωτούσανε
διάφορα.
Για το Τζάνειο αντιθέτως δεν πρόκειται να μπει στη κινητικότητα, αλλά θα ενισχυθεί κιόλας μέσω της
κινητικότητας. Δεύτερον, οι γιατροί που είχαν έρθει από το ΙΚΑ με το νόμο Λοβέρδου, για αυτούς μιλάμε

τώρα, κατά τη διάρκεια δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά, αυτοί θα μπούνε στη κινητικότητα. Είναι
περίπου 210 αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και θα ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα το οποίο σας
ανέφερα προηγουμένως με όλους τους υπολοίπους.
Εξαιρούνται της κινητικότητας οι γιατροί του ΕΣΥ, οι ειδικευόμενοι και τα λοιπά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Μέσα σε αυτούς, τους 1.618…
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Είναι και οι 210 οι γιατροί. Βεβαίως.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Μπορούμε να πούμε, επειδή υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες γιατρών του ΙΚΑ…
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Εξαιρούνται οι αορίστου χρόνου. Οι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εξαιρούνται γιατί πάνε με
τη διαδικασία των γιατρών του ΕΣΥ. Όσοι έχουν μείνει σε μία άλλη ταχύτητα, αυτοί μπαίνουν στη
κινητικότητα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Και οι υπόλοιποι θα είναι ….
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Δεν πειράζουμε στη κινητικότητα κανένα άλλο νοσοκομείο, πλην αυτών που σας ανέφερα. Όλη η
κινητικότητα των 1.618 ανθρώπων, προέρχεται από τα νοσοκομεία που σας ανέφερα. Πλην αυτών των
νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα νοσοκομεία, δεν έχουν καθόλου να ασχοληθούν με όλο
αυτό το σχέδιο το οποίο τώρα παρουσιάζουμε. Απλώς θα δουν σε λίγες μέρες, να έχουν επιπλέον
κόσμο στο νοσοκομείο τους, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τη γενική κινητικότητα. Στη κινητικότητα θα
βάλουμε αυτά τα νοσοκομεία. Κανέναν άλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μας επιτυχία.

