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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα συναντήσεις της ΟΕΝΓΕ διαδοχικά με τον 

υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο και τον υφυπουργό Υγείας κ. Τιμοσίδη.  

1. Σχετικά με το εφημεριακό δεν ελήφθη εκ μέρους του υπουργείου 

μέχρι στιγμής καμία απόφαση.  Η πολιτική ηγεσία επικαλέσθηκε  

ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομι-

κών σχετικά με το ύψος του κονδυλίου εφημεριών το οποίο και 

θα καθορίσει την περαιτέρω στάση τους στο ζήτημα. Από πλευ-

ράς μας θέσαμε την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου 

για την ανάγκη άμεσης κατάργησης της επίμαχης διάταξης του 

νόμου 3868/10.  

2. Ο υπουργός και ο υφυπουργός δεσμεύτηκαν ότι μέχρι 20 Οκτω-

βρίου θα καταβληθούν στο ακέραιο όλες οι ανεξόφλητες υπο-

χρεώσεις των Νοσοκομείων για εφημερίες που πραγματοποιήθη-

καν από την αρχή του χρόνου μέχρι και τέλους Σεπτεμβρίου. Επα-

ναφέραμε το ζήτημα των ανεξόφλητων υποχρεώσεων εφημεριών 

που πραγματοποιήθηκαν το 2009, στο οποίο όμως δεν έδωσαν 

απάντηση και επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν στην επόμενη συ-

νάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα. 

3. Εκθέσαμε την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για την ανάγκη 

αυτόματης παράτασης της θητείας των επικουρικών κατά 1 χρό-

νο, ώστε να μην καταρρεύσουν νευραλγικοί τομείς του συστήμα-

τος υγείας μέχρι να πραγματοποιηθούν οι δεσμεύσεις για τις 

προσλήψεις των 2000 γιατρών. Η πολιτική ηγεσία επιφυλάχθηκε 

να απαντήσει στην επόμενη συνάντηση. 

4. Συζητήσαμε πιθανές βελτιώσεις στο σύστημα εισηγήσεων και 



κρίσεων, ώστε να επιταχυνθούν οι προσλήψεις. 

5. Θέσαμε επιτακτικά την πρόσληψη των ειδικευομένων, οι οποίοι 

ουδόλως εμπλέκονται με τα παραπάνω και έπρεπε να είχαν ήδη 

προσληφθεί πριν από ένα χρόνο 

 

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας 

Μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμμα-

τεία, η οποία εκτίμησε πως τα ζητήματα που αφορούν στο εφημεριακό 

παραμένουν εξολοκλήρου σε εκκρεμότητα και αποφάσισε να καλέσει 

τις και τους συναδέλφους να καταθέσουν προγράμματα Οκτωβρίου 

ασφαλή και βάσει όσων διαλαμβάνονται και προκύπτουν από την 

κλαδική συμφωνία. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία καλεί  τις Ενώσεις να συγκαλέσουν Γενικές 

Συνελεύσεις μέσα στο επόμενο δεκαήμερο στις οποίες να εκτιμήσουν 

τις προθέσεις των Διοικήσεων για έγκαιρη αποπληρωμή των εφημε-

ριών, καθώς και τη διαδικασία προώθησης των κρίσεων στις υπό προ-

κήρυξη θέσεις. 
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