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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προτάσεις του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας για βελτίωση του 
νοµοσχεδίου “Δευτεροβάθµια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” 

 Σχετικά µε το ανωτέρω νοµοσχέδιο που έθεσε σε δηµόσια 
διαβούλευση το Υπουργείο Υγείας από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 3 
Νοεµβρίου 2022 στο Διαδίκτυο, καταθέσαµε τις εξής προτάσεις µας προς 
βελτίωση ορισµένων άρθρων του, οι οποίες θεωρούµε πως θα είναι προς 
όφελος των νέων ιατρών, συγκεκριµένα: 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Άρθρο 3 Πιλοτική εφαρµογή 
προγράµµατος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) µηνών σε νοσο-
κοµείο 
 “Πολύ σωστή η εισήγηση για πιλοτική εφαρµογή και στη συνέχεια 
πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης 6 µη-
νών σε νοσοκοµείο, για τους αποφοίτους της ιατρικής, πριν την απασχόλησή 
τους στην υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και την έναρξη ειδικότητας. Δίνει 
τη δυνατότητα περεταίρω εξοικείωσης του νέου ιατρού µε το κλινικό έργο, 
τη συµπλήρωση τυχόν κενών που έχει κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση 
στην ιατρική, την απόκτηση/βελτίωση των απαραίτητων κλινικών δεξιοτήτων 
που αποτελούν εχέγγυο για οµαλή/ασφαλή άσκηση της ιατρικής στη συνέ-
χεια, καθώς και τον απαραίτητο χρόνο για τη σωστή απόφαση στην επιλογή 
της κατάλληλης ιατρικής ειδικότητας. Θα θέλαµε επιπλέον να κάνουµε τις 
εξής προτάσεις επ’αυτού: 
α) να υπάρχει σαφές και εµπεριστατωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης για 
όσους παρακολουθούν την προκαταρκτική κλινική άσκηση 6 µηνών σε νοσο-
κοµείο, βασιζόµενο σε ευρωπαϊκά πρότυπα (UEMS), µε χρήση ηλεκτρονικού/
ψηφιακού βιβλιαρίου εκπαίδευσης (logbook) για κάθε εκπαιδευόµενο, µε 
σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους και σαφή αναφορά στις κλινικές δεξιότητες 
που αποκτώνται κατά την εκπαίδευση. 
β) να υπάρχει αµφίδροµη αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόµενους και 
εκπαιδευόµενου από εκπαιδευτές. 
γ) να γίνεται αυστηρός έλεγχος της ικανότητας εκπαίδευσης των νοσοκοµεί-
ων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και της πιστοποίησής τους ως εκπαι-
δευτικά κέντρα, µε διαφανείς διαδικασίες, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 
σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. 



δ) να δίνονται κίνητρα (οικονοµικά κ.ά.) στους εκπαιδευόµενους ιατρούς να 
επιλέγουν νοσοκοµεία και της περιφέρειας, εκτός των µεγάλων αστικών κέ-
ντρων, για την προκαταρκτική κλινική άσκηση 6 µηνών σε νοσοκοµείο, ώστε 
να µην στερούνται τα επαρχιακά νοσοκοµεία της δυνατότητας να εκπαιδεύουν 
νέους ιατρούς, οι οποίοι αργότερα µπορεί και να ενδιαφερθούν να εκπαιδευ-
τούν εκεί σε κάποια ιατρική ειδικότητα αλλά και να τα στελεχώσουν ως επι-
κουρικό/µόνιµο προσωπικό. 
ε) να αποζηµιώνονται οι εκπαιδευόµενοι ιατροί για τυχόν έξοδα διαµονής/µε-
τάβασής τους στα νοσοκοµεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, εφόσον δεν 
βρίσκονται στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους ή να προσφέρονται δυνατότη-
τες οικονοµικής/συµφέρουσας διαµονής τους στον τόπο έδρας του εκάστοτε 
νοσοκοµείου. Σε καµία περίπτωση δεν επαρκεί η αµοιβή ειδικευόµενου ια-
τρού και µόνο αυτή για την κάλυψη τέτοιων εξόδων, τα οποία δεν είναι αµε-
λητέα για διάστηµα 6 µηνών. 
στ) να είναι διαθέσιµα στο ευρύ ιατρικό και µη κοινό τα συµπεράσµατα της 
αξιολόγησης, και να µπορούν οι συµµετέχοντες (εκπαιδευόµενοι και εκπαι-
δευτές) να έχουν λόγο στην τελική αξιολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος, 
µεταφέροντας τις εµπειρίες και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά τη 
διεξαγωγή της πιλοτικής εφαρµογής του µέτρου”. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 
13 Αξιολόγηση επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού 

“Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ/ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ 

Σχετικά µε τις ρυθµίσεις που αφορούν τους επικουρικούς ιατρούς, θα θέλαµε 
να προτείνουµε µια προσθήκη, προς αποκατάσταση αδικίας που επικρατεί 
σήµερα, όσον αφορά στη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής/µετεκπαιδευτικής 
άδειας. Οι επικουρικοί ιατροί, σε αντίθεση µε τους µόνιµους ιατρούς κλάδου 
ΕΣΥ, δεν δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µετεκπαίδευση ή πα-
ρακολούθηση ειδικών επιστηµονικών προγραµµάτων και µετεκπαιδευτικών 
προγραµµάτων στο εξωτερικό, καθώς δεν συµπεριλαµβάνονται στις προβλέ-
ψεις του άρθρου 74, Ν.2071/1992. Έτσι, ένας επικουρικός ιατρός, προκειµέ-
νου να προβεί σε παρακολούθηση τέτοιου προγράµµατος (πολλές φορές 
έχοντας µάλιστα εξασφαλίσει και υποτροφία), χρειάζεται να παραιτηθεί από 
τη θέση του και να µείνει εκτός εργασίας. Δυστυχώς, αυτό που ισχύει σήµε-
ρα, δηλαδή οι 15 ηµέρες εκπαιδευτικής άδειας για παρακολούθηση συνεδρί-
ων, είναι µόνο ένα ηµίµετρο, καθώς η εν λόγω παρακολούθηση δεν αποτελεί 
τη βέλτιστη πρόβλεψη για την ορθή µε βάση διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες 
συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση ενός ειδικευµένου ιατρού. 



Β. ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤ’ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ 6ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗ-
ΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΥ 

Το ίδιο ισχύει και για την εξάµηνη εκπαίδευση στους υπερήχους, που ως ει-
δικευµένος ιατρός, κάθε επικουρικός ιατρός πρέπει να έχει δικαίωµα – και 
υποχρέωση εφόσον το απαιτεί η ειδικότητα που ασκεί – να ασκηθεί σε αυ-
τούς, λαµβάνοντας την προβλεπόµενη άδεια, όπως ισχύει για τους µόνιµους 
ιατρούς κλάδου ΕΣΥ. Αυτό, δυστυχώς δεν ισχύει σήµερα, µιας και οι επικου-
ρικοί ιατροί πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ΕΣΥ, ώστε να δη-
λώσουν στην αρµόδια ΔΥΠΕ πως επιθυµούν να εκπαιδευτούν στους υπερή-
χους. Ζητάµε, λοιπόν, τη συµπερίληψη των επικουρικών ιατρών ΕΣΥ στους 
δικαιούχους εκπαιδευτικής/µετεκπαιδευτικής άδειας µετ’αποδοχών (εφόσον 
τη λαµβάνουν για µικρό χρονικό διάστηµα πχ. 6 µήνες) και άνευ αποδοχών 
(εφόσον τη λαµβάνουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα πχ. >1 έτος), κατ’αντι-
στοιχία των όσων ισχύουν για τους µόνιµους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ (άρθρο 74, 
Ν.2071/1992). 
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