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Διαπιστώνουμε ότι με τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα επιβεβαιώνονται πλήρως οι 
εκτιμήσεις των προηγούμενων συνελέυσεων : 

 
1. Οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλουν τη διαφαινόμενη προκλητική 
παραβίαση από μέρους της κυβέρνησης της συλλογικής σύμβασης που υπέγραψαν οι 
νοσοκομειακοί γιατροί με την πολιτεία από την 1/12/08, καθώς και του ίδιου του νόμου 
3754/09. 
 
Συγκεκριμένα: 
- δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί καμία από τις νέες 2000 θέσεις μόνιμων επιμελητών και 
ειδικευόμενων γιατρών που έπρεπε να έχουν καλυφθεί από 1/7/09. Επίσης έχουν ανασταλεί 
οι διαδικασίες κρίσης για παλιές θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί. Από την άλλη το 
υπουργείο υγείας εξακολουθεί να διορίζει σωρηδόν επικουρικούς επιμελητές ενώ τελευταία 
προχώρησε στο πρωτοφανές μέτρο διορισμού ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ (ΜΕΘ) με 
σύμβαση έργου 11μηνη, χωρίς ασφάλιση με εργοδότη το ΚΕΕΛΠΝΟ, χωρίς 
καθηκοντολόγιο, χωρίς διαχωρισμό πρωινής και εφημεριακής απασχόλησης και αντιμισθία 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι). Η κυβέρνηση αρνείται να διορίσει μόνιμους 
γιατρούς σε οργανικές θέσεις (υποτίθεται ότι «ξανανομοθετεί» τις ηδη νομοθετημένες νέες 
θέσεις και ξανακαλεί την αρμόδια επιτροπή υπουργείου-ΟΕΝΓΕ να ξανακάνει την 
κατανομή τους που έχει ήδη γίνει από τον 8/2009), ενώ αδίστακτα εισάγει άκρως ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ. Η τακτική αυτή είναι ανοιχτή παραβίαση της συλλογικής 
σύμβασης και όσον αφορά τα σημεία που μιλούν για κατάργηση των ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων, αλλά και όσον αφορά τα σημεία που αφορούν τις προσλήψεις και τη σταδιακή 
ελάφρυνση των απάνθρωπων ωραρίων εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών. Επίσης με 
την πολιτική αυτή επιδεινώνεται ακόμα παραπέρα η ήδη σκοτεινή επαγγελματική προοπτική 
των νέων γιατρών.  
- Η εξαγγελθείσα οικονομική πολιτική με πρόσχημα την οικονομική κρίση μειώνει άμεσα 
κατά 30% τουλάχιστον τις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών (12% περικοπή 
επιδομάτων, 30% περικοπή στα δώρα εορτών και αδείας, κατάργηση της αυτοτελούς 
φορολόγησης των εφημεριών). Επιπρόσθετα γίνεται μείωση του κονδυλίου εφημεριών (20-
30% σε σχέση με το αναγκαίο) πράγμα που εκτός από τις αποδοχές των ιατρών πρώτα και 
κύρια θίγει την ασφάλεια των ασθενών. Οι νοσοκομειακοί γιατροί τις χώρας μας 
κατέκτησαν με τους αγώνες τους μόλις πρόσφατα μισθολογικές αυξήσεις, τις πρώτες μετά 
από 10 χρόνια, και παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να είναι από τους πιο κακοπληρωμένους σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν 
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ούτε μισό ευρώ σε κανένας Παπακωνσταντίνου, 
Παπανδρέου, Αλογοσκούφη, Αλμούνια ή Τρισέ. Αν το κράτος έχει ελλείμματα να πάνε να 
τα ζητήσουν από αυτούς που τα δημιούργησαν. Από τους εργολάβους της Ολυμπιάδας, από 
τους σπεκουλαδόρους της φούσκας του χρηματιστηρίου και των ομολόγων, από τους 
τραπεζίτες που δανείζονται με 0,5% και δανείζουν με 17% και επιχορηγήθηκαν κιόλας πέρσι 
με 28 δις από το κράτος, από τους οικοπεδοφάγους του Βατοπεδίου και του Αλμυρού, από 
τους «ημέτερους» εφοπλιστές των άγονων γραμμών, από τους κρατικοδίαιτους 



μεγαλοκλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα που εξακολουθούν να επιδοτούνται μέσω 
σκανδαλωδών συμβάσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους μεγαλοαντιπροσώπους 
ιατρικών υλικών και φαρμάκων που εξακολουθούν να θησαυρίζουν από σκανδαλώδεις 
υπερτιμολογήσεις. Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν πρόκειται να αποδεχτούν παραβίαση της 
συλλογικής σύμβασης και του ν. 3754/09 που θα θίγει τις ήδη πενιχρές αποδοχές τους. 
Σημειώνεται δε ότι η πολιτεία (όταν τη συμφέρει) επικαλείται το ειδικό ιατρικό μισθολόγιο, 
όπως σε πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που στερεί το επίδομα των 176 ευρώ με το 
σκεπτικό πως αμείβονται διαφορετικά από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. 
Άλλωστε η υπερωριακή αμοιβή των νοσοκομειακών γιατρών παραμένει εξευτελιστική 
συγκριτικά με κάθε άλλο κλάδο εργαζόμενων.  

 
2. Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτούν άμεση υλοποίηση της συλλογικής σύμβασης όπως 
νομοθετήθηκε και από τον ν.3754/09.  
- καμία περικοπή στις αποδοχές μας 
- να γίνουν άμεσα οι 2000 προσλήψεις σε νέες θέσεις και να δρομολογηθούν οι άλλες 2500 
που προβλέπονται για το 2010 
- να ανασταλούν άμεσα οι απαράδεκτες ρυθμίσεις για ελαστικές εργασιακές σχέσεις στο 
ΕΣΥ με πρώτο βήμα τη μεσαιωνική ρύθμιση για πρόσληψη γιατρών «με μπλοκάκι» για τις 
ΜΕΘ.  
- καμμία περικοπή στα κονδύλια εφημεριών όπως ήδη επιχειρείται από το υπουργείο υγείας 
 
3. Οι αντιπρόσωποι του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων Γιατρών Αθήνας-Πειραιά 
έχουν υποδείξει και στην προηγούμενη και στη σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
υγείας τρόπο για κατάργηση των υπερτιμολογήσεων στις προμήθειες των νοσοκομείων που 
μπορεί να υλοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες: κωδικοποίηση όλων των υλικών, τιμολόγησή 
τους με τον μέσο όρο τιμής των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, εισαγωγή στον κατάλογο όλων 
των εταιρειών που συμφωνούν με την αντίστοιχη τιμή και επιλογή από τον θεράποντα 
γιατρό του υλικού με αυτή την τιμή εφόσον η επιστημονική κοινότητα κρίνει απαραίτητη τη 
χρήση του. Επειδή και η προηγούμενη και η σημερινή πολιτική ηγεσία δηλώνουν ότι 
«βρίσκουν πολύ καλή την ιδέα» στα λόγια αλλά εξακολουθούν να μην κάνουν τίποτα στην 
πράξη, εμείς δηλώνουμε ότι θα απαιτήσουμε από τη νέα διοίκηση του νοσοκομείου να την 
εφαρμόσει έστω και μονομερώς στο νοσοκομείο μας. Αυτό για να αποδείξουμε ότι αν 
πραγματικά έχουν την πολιτική βούληση να περιορίσουν τις υπερτιμολογήσεις μπορούν να 
το κάνουν πολύ εύκολα. Όλα τα υπόλοιπα είναι «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».  

 
4. Καλούμε τους υπόλοιπους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας και όλους τους 
υγειονομικούς σε κοινό αγώνα ενάντια στην απάνθρωπη αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης 
και ευρωπαϊκής ένωσης. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα βλάπτει σοβαρά τη δημόσια 
υγεία, και πρέπει να ανατραπεί. 

 
Επιπρόσθετα, διαφαίνεται η απροκάλυπτη πρόθεση των υπευθύνων του υπουργείου 
Υγείας για πλήρη αποδυνάμωση του νοσοκομείου μας. Το πρόβλημα με τις ελλέιψεις 
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού έχει πάρει πλέον τραγικές διαστάσεις. Η 
διοίκηση του νοσοκομείου περιέκοψε παραπέρα τα τακτικά χειρουργεία, με 
αποτέλεσμα να λειτουργεί πλέον μόνο το 1/3 (!!) των χειρουργικών αιθουσών. 
Απαράδεκτη είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου. Είναι 



σαφές ότι η αποδυνάμωση αυτή λειτουργεί απευθείας προς όφελος του ιδιωτικού τομέα 
περίθαλψης. 
 
Αποφασίζουμε 
1. Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία ΟΕΝΓΕ – ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 11-3-10, συμμετοχή 
στη συγκέντρωση και πορεία. 

2. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας να ενισχύσει άμεσα με προσωπικό 
το νοσοκομείο. Ενδεικτικά, πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν όλες οι διαθέσιμες 
χειρουργικές αίθουσες ώστε να μην καταλήγουν οι ασθενείς στα νύχια του ιδιωτικού 
τομέα όπως επιδιώκεται από επιτήδειους που δρούν στα υψηλά κλιμάκια του 
υπουργείου.Απαιτούμε να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις. Να επιστρέψουν οι 
νοσηλευτές που έχουν αποσπαστεί σε άλλα νοσοκομεία ή σε αλλότριες υπηρεσίες. Η 
ενίσχυση του νοσοκομείου μας πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα σε σχέση με 
λιγότερο μάχιμα νοσοκομεία. Άν πρέπει να γίνονται αποσπάσεις και μετατάξεις, αυτές 
πρέπει να γίνονται προς τις πιο μάχιμες μονάδες υγείας και όχι αντίστροφα. 
Συμμετέχουμε στις νέες κινητοποιήσεις που αποφάσισε σήμερα η γενική συνέλευση του 
συλλόγου εργαζομένων (συνέλευση-συγκέντρωση στο προαύλιο καθημερινά ως 10 πμ, 
ενημέρωση των πολιτών). Υποστηρίζουμε την απόφαση για κλιμάκωση με πλήρη 
αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης της γενικής 
εφημερίας που για να προετοιμαστεί απαιτείται ειδικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους 
– τις υπέυθυνους –ες τμημάτων και εργαστηρίων (ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας). 

3. Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση μονομερώς και αυθαίρετα παραβιάζει την κλαδική 
συμφωνία της 1-12-08 και τον νόμο 3754/11-3-09, δεν δεσμευόμαστε για την υπέρβαση 
του ωραρίου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καταθέτουμε για τον 3/10 
προγράμματα εφημεριών με το πολύ 4 ενεργείς ανά γιατρό, με πλήρη σύνθεση σύμφωνα 
με τα ισχύοντα για την ασφάλεια των ασθενών, ως την ημέρα του μήνα που το 
πρόγραμμα επαρκεί. Τονίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει την πλήρη και αποκλειστική 
ευθύνη για ό,τι ήθελε προκύψει. Η τήρηση της κλαδικής σύμβασης και των σχετικών 
διατάξεων του ν. 3754 είναι αναγκαστικός μονόδρομος. Υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση 
από τους γιατρούς. Για συντονισμό μεταξύ των τμημάτων και γενικότερα, αποστέλλουμε 
το πρόγραμμα ως 15-3-10 και προχωρούμε τότε σε νέα γενική συνέλευση. 

4. Προχωράμε σε αγωνιστικό συντονισμό με τους γιατρούς των άλλων νοσοκομείων Αθήνας 
– Πειραιά μέσω συντονιστικού γενικών συνελεύσεων και με τους γιατρούς της υπόλοιπης 
χώρας μέσω πανελλαδικού συντονιστικού. Η εκπροσώπηση των νοσοκομειακών γιατρών 
έναντι της πολιτείας θα γίνεται από ομάδα εκπροσώπησης όπως προβλέπεται από το 
πρόσφατο 7ο τακτικό συνέδριο της ΟΕΝΓΕ. Παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ενημέρωσης 
της κοινής γνώμης.  


