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Ενημεπυηικό 
από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Γπαμμαηείαρ ηηρ ΟΕΝΓΕ 

ηην Πέμπηη 15 Οκηυβπίος 2009. 

 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζε ηεο Γξακκαηείαο απνθαζίζηεθε 

λα δεηεζεί επείγοςζα ζςνάνηηζη με ηην Υποςπγό Υγείαρ, πξάγκα ζην 

νπνίν ζπκθώλεζαλ νη Τζνύθαινο θαη Λανπόδεο, ρσξίο απηή ηε θνξά λα 

πξνβάιινπλ ηνπο γλσζηνύο ηζρπξηζκνύο. 

Σπδεηήζεθε ην ζεκαηνιόγην ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε ηνπνζέηεζή καο 

θαη θαηαιήμακε όηη ακεηαθίλεηε ζέζε καο είλαη όηη θιαδηθή ζπκθσλία 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε όζα δηαιακβάλεη θαη λα δηεπξπλζεί κε ηελ ε-

πόκελε δηαπξαγκάηεπζε. Τπρόλ απόπεηξα ππαλαρώξεζεο από πιεπξάο 

θπβέξλεζεο απνηειεί αηηία ζύγθξνπζεο.  

Τηο ζεκαληηθόηεξεο εθθξεκόηεηαο απνηεινύλ: 

 νη πξνζιήςεηο 

 νη εθεκεξίεο 

 ε εμέιημε 

 ην πιαθόλ 

 

Οι πποζλήτειρ θαίλεηαη λα έρνπλ πξνρσξήζεη ειάρηζηα θαη κόλνλ 

σο πξνο ηηο 736 ζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο νξγαληζκνύο 

Ννζνθνκείσλ. Γηα ηηο ζέζεηο πνπ απαηηείηαη ζύζηαζε πξέπεη λα γίλεη λν-

κνζεηηθή ξύζκηζε θαη νη ζέζεηο ησλ εηδηθεπνκέλσλ πξέπεη λα ζηαινύλ 

πξνο έγθξηζε ζην ΚΔΣΥ, ελέξγεηεο πνπ δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα. 

Οη 736 θέζειρ, ελώ έρνπλ θηάζεη ζηα πεξηζζόηεξα Ννζνθνκεία ηεο ρώ-

ξαο πθίζηαηαη αδπλακία πξνθήξπμεο, ιόγσ ηνπ παγώκαηνο αξκνδηνηή-

ησλ κε έγγξαθν ηεο Υπνπξγνύ. Η Οκνζπνλδία ζα πξνηείλεη ζηε ζπλά-

ληεζε κε ηελ  Υπνπξγό λα ζηαιεί έγγξαθν πξνο ηνπο Γηνηθεηέο κε ην 

νπνίν ζα θαινύληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ άκεζε πξνθήξπμε ησλ ζέζε-

σλ. Δπίζεο ζα απαηηήζνπκε λα πάςεη ε θσιπζηεξγία πνπ κεηέξρνληαλ ε 

πξνεγνύκελε πνιηηηθή εγεζία θαη λα απνζηαινύλ άκεζα νη ζέζεηο εηδη-

θεπνκέλσλ ζην ΚΔΣΥ θαη λα εηζαρζεί ζηε Βνπιή λνκνζεηηθή ξύζκηζε 

ζύζηαζεο ησλ ζέζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Οξγαληζκνύο. 

Η Υπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηηο εθεκεξίεο Γ΄ ηεηξακήλνπ κέρξη 

ζηηγκήο δελ έρεη θαλ ζπληαρζεί, ώζηε λα ζηαιεί ζην Υπνπξγείν Οη-

θνλνκηθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Δζληθό Τππνγξαθείν. Αηηία ε έλλειτη 

60 εκαη. εςπώ ηα νπνία πξέπεη λα δνζνύλ κε ζπκπιεξσκαηηθή πίζησζε 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πξνθεηκέλνπ νη εθεκεξίεο Γ΄ ηεηξακήλνπ 

λα εληαικαηνπνηεζνύλ άπαμ θαη κε ην λέν κηζζνιόγην.  

Η εξέλιξη ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

έθηαζαλ ζην Υπνπξγείν κεηά ηηο 4 Σεπηεκβξίνπ έρεη παγώζεη. Η 

Υπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ πνπ εδξεύεη ζην Υπνπξγείν επέ-
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ζηξεςε ρσξίο έγθξηζε απηέο ηηο αλαβαζκίζεηο, απαηηώληαο λα είλαη ππν-

γεγξακκέλα από ηε λέα Υπνπξγό ή από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Δπί-

ζεο ην πάγσκα αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη επηβιεζεί ζηα ΓΣ ησλ Ννζνθν-

κείσλ θαζηζηά αδύναηη ηην έγκπιζη ππακηικών αναβάθμιζηρ Β΄ εξα-

μήνος θαη απνζηνιή ηνπο ζην Υπνπξγείν. 

Η ΟΔΝΓΔ ζα δεηήζεη από ηελ Υπνπξγό λα απεκπιαθεί άκεζα ε δηαδη-

θαζία αλαβαζκίζεσλ θαη λα δηεθπεξαηώλεηαη κε έγγξαθν ηνπ Γηνηθεηή. 

Σρεηηθά κε ην πλαθόν έρεη γίλεη γλσζηό κε ηνλ πιένλ ζαθή θαη θα-

ηεγνξεκαηηθό ηξόπν όηη παπαμένει αμεηάβληηο ζηα 5140 εςπώ θαη 

απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί, πξάγκα πνπ ζα 

δεηήζνπκε από ηελ Υπνπξγό. 

 

Θα επηζεκαλζεί ζηελ Υπνπξγό όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα κέηξα από 

ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία Υγείαο θαη Οηθνλνκηθώλ, εηδεκή ζύληνκα όια 

ηα Ννζνθνκεία θαη ΚΥ ηεο ρώξαο θα βπεθούν ζε κινηηοποίηζη. Σηε 

Γξακκαηεία εθηέζεθε ε δεηλή ζέζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζπλάδειθνη πνπ 

είλαη απιήξσηνη γηα εθεκεξίεο από ην Μάην, όπσο επίζεο ε εθξεθηηθή 

θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώλεηαη ζε νξηζκέλα Ννζνθνκεία όπσο ηεο Φιώ-

ξηλαο, όπνπ νη ζπλάδειθνη αγαλαθηηζκέλνη από ηηο ππέξκεηξεο εθεκεξίεο 

θαη ηηο παξαηηήζεηο γηαηξώλ πξνζαλαηνιίδνληαη πιένλ ζηελ εθαξκνγή 

48σξνπ κεηά θαη ηηο εθόδνπο ηνπ ΣΔΥΠ. Δπίζεο απνθαζίζηεθε λα ηεζεί 

ην ζέκα ηνπ επιδόμαηορ ηποθήρ ην νπνίν νπδέπνηε ξπζκίζηεθε, παξά ηηο 

«δεζκεύζεηο» ηεο απειζνύζαο πνιηηηθήο εγεζίαο από ην Φεβξνπάξην, 

θαζώο επίζεο θαη ηα κείδνλα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ΠΦΥ. 

 

Σρεηηθά κε ην ζςνέδπιο ηηρ ΟΕΝΓΕ ε θσιπζηεξγία ηεο ΔΙΝΑΠ έρεη 

σζήζεη ηα πξάγκαηα ζην κε παξέθεη. Σπγθεθξηκέλα ην ΓΣ ηεο  ΔΙΝΑΠ 

απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα εθινγώλ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, εάλ θπζηθά 

δελ βξεζνύλ θαινζειεηέο λα ππνβάιινπλ έλζηαζε απαξηίαο ζηηο εθινγη-

θναπνινγηζηηθέο ζπλειεύζεηο, όπσο ήδε έπξαμαλ ζηειέρε ηεο ΠΑΣΚΔ 

ηνλ Ινύλην. Δάλ δηελεξγεζνύλ εθινγέο ηεο ΔΙΝΑΠ ηνλ Γεθέκβξην, ηόηε 

ηο ζςνέδπιο ηηρ ΟΕΝΓΕ θα διεξασθεί ζηα μέζα Ιανοςαπίος 2010. Σε 

απόπεηξα θαη λέαο θσιπζηεξγίαο αξθεηά κέιε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ 

έρνληαο εμαληιήζεη θάζε όξην αλνρήο είλαη βέβαην όηη ζα πξνζθύγνπλ 

δεηώληαο νξηζκό πξνζσξηλήο Γηνίθεζεο κε κνλαδηθό ζθνπό ηε δηελέξ-

γεηα ζπλεδξίνπ, ώζηε ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 2010 λα γίλεη από ηε λέα 

εγεζία ηεο ΟΔΝΓΔ.  Σεκεησηένλ ε Δζληθή Τξάπεδα, ζηελ νπνία βξίζθν-

ληαη νη θαηαζέζεηο από ηηο ζπλδξνκέο ηεο ΟΔΝΓΔ, έρεη πξνβεί ζε πάγσ-

κα ηνπ ινγαξηαζκνύ, ιόγσ ππέξβαζεο ησλ εκεξνκεληώλ ζηηο νπνίεο έ-

πξεπε λόκηκα λα δηεμαρζεί ην ζπλέδξην.  
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