
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί το σχέδιο απόφασης που πρότεινε το 
ΜΕΤΩΠΟ προς ψήφιση στο Γενικό Συμβούλιο  της ΟΕΝΓΕ την Παρασκευή 4 
Ιουνίου. Οι απουσία 3 μελών του Γενικού Συμβουλίου για λόγους ανωτέρας 
βίας επέτρεψαν στο συνεταιρισμό ΠΑΣΚΕ-ΔΗΚΝΙ να σχηματίσει πλειοψηφία 
και να περάσει ως απόφαση του Γενικού Συμβουλίου το κείμενο που έχου-
με ήδη αναρτήσει1. 
Είναι αξιοπρόσεκτο το εξής γεγονός: το κείμενο που ΠΑΣΚΕ-ΔΗΚΝΙ έθεσαν 
τελικά σε ψήφιση απέχει μακράν από τις προφορικές τοποθετήσεις που έ-
καναν Τσούκαλος και Λαοπόδης και οι οποίες συνέπλεαν απόλυτα με τα 
κυβερνητικά μέτρα! 
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τα πλαίσια της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και της γενικευ-
μένης ανατροπής των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών 

κατακτήσεων όλων των εργαζομένων που έχουν επιβάλλει η κυβέρνηση 
και οι «τοποτηρητές» της χώρας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) ο τομέας της δημόσιας 
περίθαλψης έχει στοχοποιηθεί ως πεδίο δραστικών «χειρουργικών πα-
ρεμβάσεων» και αλλαγών. H κυβέρνηση, αξιοποιώντας και τον «Καλλι-
κράτη», φαίνεται  ότι σχεδιάζει   μια σοβαρή συρρίκνωση των υπηρε-
σιών δημόσιας περίθαλψης με συγχώνευση ή και κατάργηση τμημάτων, 
κλινικών, Κέντρων Υγείας, νοσοκομείων, προνοιακών ιδρυμάτων, δο-
μών κοινωνικής προστασίας. Ο «εξορθολογισμός», η «μεταρρύθμιση», 
η υποταγή στα δημοσιονομικά μεγέθη του μνημονίου της «τρόικας» και 
της επιτήρησης του κρατικού προϋπολογισμού, τίθενται στην υπηρεσία 
της κατεδάφισης του ΕΣΥ και του Κοινωνικού Κράτους.  
Αυτό φάνηκε καθαρά και στη συνάντηση που πραγματοποίησε στις 3 
Ιουνίου η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας. Η Υπουργός Υγείας παρουσίασε τους σχεδια-
σμούς επί χάρτου που συζήτησε το Υπουργικό Συμβούλιο στην άτυπη 
συνεδρίασή του περί «αναβάθμισης του ΕΣΥ» και αποκρατικοποιήσεων 
και κατέληγαν στα εξής απίθανα: 

♦ Οι εφημερίες των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας θα 
αμείβονται με μορφή επιδόματος «μηνιαίας αμοιβής για κάθε 
ιατρό, για έναν σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτι-
κών εφημεριών ανά μήνα». 

♦ Οι επιπλέον εφημερίες που απαιτούνται για να καλύψουν τις 
ανάγκες των υποστελεχωμένων Τμημάτων των Νοσοκομεί-
ων (κυρίως της Β’ και της Γ’ ζώνης) θα καλύπτονται από τα 
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έσοδα της Ολοήμερης λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων στα 
Νοσοκομεία (εάν υπάρχουν έσοδα, εάν λειτουργούν απογευ-
ματινά Ε.Ι., εάν πληρώνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία…) 

♦ Το κονδύλιο χρηματοδότησης των εφημεριών για τα επόμενα 
έτη της δημοσιονομικής επιτήρησης θα είναι σταθερό (περί 
τα 395 εκατ. € ετησίως). 

♦ Από τα έσοδα της Ολοήμερης λειτουργίας θα καλύπτονται 
και οι ανάγκες για Επικουρικό Προσωπικό (γιατρούς, φαρμα-
κοποιούς…). 

♦ Η οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μετατίθε-
ται για το αόριστο μέλλον. 

Στην ουσία, το Υπουργείο Υγείας μεταθέτει τις υποχρεώσεις του κρατι-
κού προϋπολογισμού στους γιατρούς, στα ασφαλιστικά ταμεία και τελι-
κά  στους ίδιους τους ασφαλισμένους το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης 
για την πλήρη και έγκαιρη πληρωμή των εφημεριών. 
Όλες αυτές οι επιλογές που έγιναν μετά από μυστικές διαβουλεύσεις με 
διάφορους «συμβούλους», συνοδεύουν την κυβερνητική επιδρομή 
στους μισθούς μας, την κατάργηση του αφορολόγητου του επιδόματος 
βιβλιοθήκης και της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών, την κα-
τάργηση των δώρων, τις εφιαλτικές αλλαγές στα ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την καθυστέρηση της πραγματοποίη-
σης των 2000 νέων προσλήψεων γιατρών, και ουσιαστικά αφαιρούν και 
το τελευταίο «φύλλο συκής» από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας που υπογράφηκε την 1-12-2008. 
 

ήμερα λοιπόν, η βασική  αντιπαράθεση  των γιατρών του ΕΣΥ 
πρέπει να είναι με αυτή την «ανθυγιεινή»  πολιτική.  Αδιαπραγ-

μάτευτη απαίτηση  των νοσοκομειακών γιατρών δεν μπορεί παρά να 
είναι η  πλήρης και χωρίς «εκπτώσεις» αποζημίωση των σημερινών 
προγραμμάτων εφημερίας που διασφαλίζουν ασφαλή σύνθεση όλων 
των κλινικών και τμημάτων την ώρα του επείγοντος περιστατικού, την 
ώρα δηλαδή που οι πολίτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το δημόσιο 
νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας.  
Η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας την  «παράδοση» της ανευθυνότητας και 
της αδιαλλαξίας,  οδηγεί  στα άκρα την αντιπαράθεσή της  με τους νο-
σοκομειακούς γιατρούς που πασχίζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες να 
κρατήσουν στη ζωή ένα «ετοιμόρροπο» δημόσιο σύστημα Υγείας που 
απαξιώνεται καθημερινά ευνοώντας τα οργανωμένα επιχειρηματικά 
συμφέροντα στο χώρο της Υγείας.    
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας προσπαθούν, για λόγους κυρίως  
πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι  στην κοινωνική κατακραυγή για 
τα μέτρα, να πείσουν την κοινή γνώμη ότι έχουν ανοίξει μέτωπο με τη 
διαφθορά, την παραοικονομία και τη σπατάλη στο χώρο του φαρμάκου 
και των προμηθειών στα  δημόσια νοσοκομεία. Το Γενικό Συμβούλιο της 
ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι για να μην εξελιχθούν για άλλη μια φορά αυτές οι ε-
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ξαγγελίες σε επικοινωνιακό τέχνασμα, πρέπει να συνοδευτούν με αξιό-
πιστους μηχανισμούς ελέγχου, με διαφανείς και έγκυρες επιστημονικά 
διαδικασίες κατάρτισης της λίστας φαρμάκων και του νοσοκομειακού 
συνταγολογίου, με ένα νέο σύστημα κωδικοποίησης των υλικών και κα-
θορισμού των προδιαγραφών και της τιμολόγησης τους που θα σπάει 
το κύκλωμα της υπερτιμολόγησης, της συναλλαγής με τις εταιρείες και 
της διαφθοράς.  Η ΟΕΝΓΕ έχει σταθερό μέτωπο κατά της διαφθοράς και  
της σπατάλης στα δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο για λόγους εξοικονό-
μησης πόρων και βιωσιμότητας του ΕΣΥ αλλά και για λόγους ορθής ια-
τρικής πρακτικής, επαγγελματικής ηθικής και ακεραιότητας των γιατρών.  
Εκπροσωπώντας αποκλειστικά και μόνο  τους γιατρούς που ερ-
γάζονται ανιδιοτελώς και ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό  τους 
και όχι  αυτούς που εκμεταλλεύονται το ΕΣΥ και τον ασθενή για 
προσωπικό όφελος, το Γ.Σ της ΟΕΝΓΕ απαιτεί την πλήρη διαλεύκαν-
ση όλων των υποθέσεων που αφορούν διαπλοκή και δωροδοκία νοσο-
κομειακών γιατρών από εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού 
υλικού. Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
συνέπειες της κυβερνητικής επιδρομής στο εισόδημα και τα ασφαλιστι-
κά-συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την οργή του κλάδου για τον ε-
μπαιγμό των απλήρωτων δεδουλευμένων εφημεριών, τις ανύπαρκτες 
προσλήψεις ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, τις τραγικές επιπτώ-
σεις της έλλειψης Κλαδικής σύμβασης εργασίας, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ τις 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου για το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΡΑΧ στο ΕΣΥ που θα προκύψει, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρ-
νησης. 
 

ι νοσοκομειακοί γιατροί δεν θα επιτρέψουν στη σημερινή συγκυρία 
της κρίσης, της φτώχειας και της ανέχειας να επιβαρυνθεί ούτε στο 

ελάχιστο ο πολίτης για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες περίθαλψης που 
δικαιούται μέσω της γενικευμένης λειτουργίας απογευματινών ιδιωτικών 
ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία. 
Οι νοσοκομειακοί γιατροί πρέπει να θέσουν ως κεντρικό  στόχο τη 
στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης, να εντάξουν 
τους συνδικαλιστικούς τους αγώνες  στο κοινό μέτωπο όλων των ερ-
γαζομένων της χώρας κατά των κυβερνητικών  μέτρων, του Προ-
γράμματος Σταθερότητας και του αποικιοκρατικού «μηχανισμού 
στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : 

1. Δεν αποδεχόμαστε ως βάση συζήτησης την πρόταση του Υ-
πουργείου Υγείας για το εφημεριακό καθεστώς των νοσοκο-
μείων, η οποία όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την εκκρεμότητα 
της κλαδικής συμφωνίας αλλά θα επιδεινώσει δραματικά το 
πρόβλημα των απλήρωτων εφημεριών. 

2. Με δεδομένη την παρελκυστική τακτική του Υπουργείου Υγεί-
ας στο θέμα της κλαδικής συμφωνίας, οι νοσοκομειακοί για-

Ο 



τροί δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν συναινούν στη συνέ-
χιση του σημερινού εξοντωτικού και παράνομου εφημεριακού 
συστήματος και ότι η υπέρβαση του ορίου των 4 εφημεριών 
γίνεται πλέον χωρίς τη συγκατάθεση τους και υπό καθε-
στώς διοικητικής εντολής.  

3. Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ καλεί τις Ενώσεις να συζη-
τήσουν άμεσα σε γενικές συνελεύσεις τις εξελίξεις αυτές και να 
προετοιμάσουν τον κλάδο για μια μετωπική αντιπαράθεση με 
τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. 

4. Το Γενικό Συμβούλιο προκηρύσσει 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 11 
Ιουνίου, ημέρα που συμβολίζει τη λήξη της κλαδικής συμφω-
νίας.  

5. Στις 15 Ιουνίου σε συντονισμό με πρωτοβάθμια σωματεία και 
Ομοσπονδίες θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο σε Αθήνα 
και άλλες πόλεις. 

6. Παράλληλα η ΟΕΝΓΕ και οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ θα επιμεί-
νουν στο συντονισμό και την αγωνιστική συμπόρευση  με τις 
υπόλοιπες  Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην κατεύθυνση της  ανατρο-
πής των κυβερνητικών μέτρων, της  κατάργησης του 
Συμφώνου Σταθερότητας και της απεμπλοκής της χώρας 
από το ΔΝΤ.  

 
 
 
 

 
 

 


