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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Πρωτοφανείς ρυθμίσεις της Κυβέρνησης πλήττουν τον θεσμό της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
 

Την άμεση απόσυρση των απαράδεκτων και πρωτοφανών στα χρονικά 
αντι – αυτοδιοικητικών ρυθμίσεων που εισάγει με σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση, 
με τις οποίες η λαϊκή επιβράβευση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
προς τους αιρετούς ιατρούς νομάρχες του ΕΣΥ, αναγνωρίζεται με 
απόλυση από τον εργασιακό τους χώρο, ζητά με επιστολή του από  τους 
Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, ο Νομάρχης 
Πειραιά Γιάννης Μίχας. 

Πρόκειται συγκεκριμένα για το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στις 6-11-
2008 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή με τίτλο 
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο αφενός μεν αποθαρρύνονται ιατροί του ΕΣΥ να θέσουν 
υποψηφιότητα ως αιρετοί νομάρχες, και αφετέρου καταστρατηγούνται και 
καταπατούνται εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα των ήδη εκλεγμένων 
αιρετών νομαρχών που είναι εργαζόμενοι ιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
της χώρας μας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του επίμαχου 
σχεδίου νόμου, οι ελάχιστοι στον αριθμό αιρετοί νομάρχες ιατροί του ΕΣΥ, αντί 
να επιβραβεύονται για την ενασχόλησή τους με τα κοινά,  «προικοδοτούνται» 
με : 

• οριστική απώλεια της οργανικής τους θέσης, η οποία με την 
εκλογή τους προκηρύσσεται ως κενή 

• με στασιμότητα ως προς την επαγγελματική τους ανέλιξη, αφού 
λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση με την ανάληψη 
των καθηκόντων τους ως αιρετοί και όταν επιστρέφουν η θέση 
τους από οργανική μετατρέπεται σε προσωποπαγή (που 
ισοδυναμεί με περιορισμό στην ιεραρχία) 

• με αβεβαιότητα ως προς το εργασιακό τους μέλλον, αφού 
δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλο νοσοκομείο από 
αυτό που υπηρετούσαν πριν την εκλογή τους και το κυριότερο  

• με συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους 
δικαιωμάτων αφού καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για την 
υπαλληλική, εργασιακή, ασφαλιστική τους σχέση κατά τον 
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χρόνο που ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από το 
αιρετό τους αξίωμα 
Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Νομάρχης 

Πειραιά «με τις ρυθμίσεις αυτές επιχειρείται, ωμά και απροκάλυπτα, η 
αποθάρρυνση υποψηφίων αιρετών, αλλά και συναδέλφων εν 
ενεργεία νομαρχών να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε πολίτες, αφού η δαμόκλειος σπάθη της αυτοδίκαιης λύσης της 
εργασιακής σχέσης τους με το ΕΣΥ μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων τους ως νομάρχη, δημιουργεί χίλια μύρια προβλήματα 
στην ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
Πρόκειται ασφαλώς για μια απαράδεκτη ρύθμιση, την οποία οι 
«ανεγκέφαλοι εγκέφαλοι» εμπνευστές της σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να αποδώσουν στην προσπάθεια αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του απαξιωμένου στο σύνολό του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Εκτός εάν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι για τα χάλια 
του ΕΣΥ ευθύνονται οι λιγοστοί αιρετοί νομάρχες και όχι οι τραγικές 
ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα ...» 

Ο κ. Μίχας υπογραμμίζει ακόμη στην επιστολή του ότι οι ρυθμίσεις 
αυτές συνιστούν εκ διαμέτρου αντίθετη αντιμετώπιση των αιρετών της 
αυτοδιοίκησης, καθώς υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μόλις μήνες η Βουλή 
είχε ψηφίσει την άρση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου των βουλευτών 
ακόμα και όταν ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα.  

Συν τοις άλλοις επειδή η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά παρά 
μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού αιρετούς ιατρούς που υπηρετούν 
στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, δημιουργούνται συνειρμικά εύλογα υπόνοιες 
για ενέργεια που υποκρύπτει σκοπιμότητα, με στόχο να πλήξει συγκεκριμένα 
πρόσωπα ή να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. 

Ο Νομάρχης Πειραιά επισημαίνει ακόμη, ότι δεν είναι η πρώτη και απ’ 
ότι φαίνεται δεν θα είναι και η τελευταία φορά που το «μακρύ χέρι» της 
Κεντρικής Διοίκησης πλήττει τη λειτουργία των αιρετών της αυτοδιοίκησης, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία ότι οι διατάξεις αυτές θα αποτελούν το 
πρόκριμα μόνο για την εισαγωγή νέων αντι αυτοδιοικητικών ρυθμίσεων σε 
βάρος των αιρετών από την Κυβέρνηση.  

«Άποψή μας είναι ότι σε μια εποχή που η αυτοδιοίκηση καλείται 
να διαδραματίσει ολοένα και πιο αυξημένο ρόλο στην καθημερινότητα 
των πολιτών, η Κυβέρνηση θα πρέπει να πρωτοστατεί στην θωράκιση 
του έργου και της αποστολής των αιρετών εκπροσώπων και όχι στην 
αποδυνάμωσή τους. Η διασφάλιση του απρόσκοπτου και 
αταλάντευτου χαρακτήρα του έργου μας αποτελεί άλλωστε 
συστατικό, ποιοτικό στοιχείο της δημοκρατίας μας, της οποίας οι 
βαθμοί της αυτοδιοίκησης αποτελούν προπύργιο» τονίζει κλείνοντας την 
επιστολή του ο Νομάρχης Πειραιά. 

 


