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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΕΕΣ  
 

 

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη μεθόδευση της Διοίκησης του ΝΕΕΣ που για άλλη μια 

φορά προχωράει στην περικοπή των εφημεριών του Δεκεμβρίου 2009  για τους 

Επιμελητές του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα το κόστος των εφημεριών ήταν 518.000 ευρώ 

και το κονδύλι που δόθηκε ήταν 488.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι επιπλέον μας χρωστάνε 

αναδρομικά εφημεριών για τον Μάρτη. Απρίλη 2004 και Νοέμβριο 2005 για τα οποία εκκρεμεί 

δικαστική απόφαση και  το 20% για τον Νοέμβρη 2004. 

Τα πράγματα όμως θα είναι ακόμα χειρότερα για το τρέχον έτος: Οι περικοπές του 

Δεκεμβρίου είναι  τα προεόρτια μιας ακόμα μεγαλύτερης περικοπής στις εφημερίες μετά τις 

δραματικές περικοπές στους μισθούς με το Πρόγραμμα Σταθερότητας. Στις 19/2 η υπουργός 

ανακοίνωσε και  δημόσια την πρόθεση του υπουργείου για  περικοπές στις εφημερίες 

διαψεύδοντας τα κάθε είδους παπαγαλάκια. Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο μας η έγκριση 

του κονδυλίου των εφημεριών είναι  περίπου 408.000 ευρώ κάθε μήνα, όταν το πραγματικό 

κόστος  είναι περίπου 510.000 ευρώ δηλαδή υπολείπεται κατά 25% τουλάχιστον κάθε μήνα. 

Ενδεικτικά μόνο ο Γενάρης 2010 είχε κόστος εφημεριών 533.000 ευρώ!!! 

Μόλις ένα χρόνο πριν,  με το  κίνημα των γενικών συνελεύσεων , καταφέραμε μετά 

από συνεχή και επίπονο αγώνα,  την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης που καθορίζει το 

μισθολόγιο μας τον τρόπο εφημέρευσης και τον ελάχιστο αριθμό προσλήψεων που είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των 

νοσοκομείων της χώρας.  Όμως, με τη δικαιολογία της οικονομικής κρίσης, τα πρόσφατα 

συμφωνηθέντα μεταξύ κράτους και νοσοκομειακών γιατρών, βάναυσα καταπατούνται από την 

πλευρά του Υπουργείου Υγείας. 

Συγκεκριμένα: οι εντελώς απαραίτητες προσλήψεις ιατρικού και των νοσοκομειακών 

γιατρών είναι  μεγάλη, καθώς αυτή θα προκύψει τόσο από τη μείωση κατά 12% των 

επιδομάτων νοσηλευτικού προσωπικού συνεχώς εξαγγέλλονται αλλά ουδέποτε εν τέλει 

πραγματοποιούνται, οι λειτουργικές δαπάνες για τα νοσοκομεία και τα κονδύλια των 

εφημεριών είναι ελαττωμένα και η περικοπή των αποδοχών (νοσοκομειακού και βιβλιοθήκης), 

από την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών, αλλά και από την περικοπή 
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κατά 30% του 13ου και του 14ου μισθού. Φυσικά η πραγματική μείωση του εισοδήματος θα 

είναι ακόμα μεγαλύτερη με τον κεφαλικό φόρο της αύξησης του ΦΠΑ κατά 2% που 

υπολογίζεται σε 1000 ευρώ το έτος. 

Οι γιατροί του ΝΕΕΣ, συμπορευόμενοι με το διεκδικητικό πλαίσιο της  διακήρυξης 

του συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά 

μας 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ  

 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΕΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η ΘΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΛΛΙΩΣ 

ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝ 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΣ 

 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΜΗΝ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΝ  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ .  

 ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 16 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 4 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ  ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

1695, 18.2.10 ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΓΣ ΤΗΣ  ΟΕΝΓΕ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΜΑΡΤΙΟ 

 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 

ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2000 ΓΙΑΤΡΩΝ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ-1600ΕΥΡΩ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ.  
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