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Συνάδελφοι, 

Την περίοδο που διανύουμε πραγματοποιείται μια πρωτοφανής και 
λυσσαλέα επίθεση του κεφαλαίου ενάντια στον κόσμο της εργασίας, της 
εργασιακής επισφάλειας και της ανεργίας σε όλη την υφήλιο. Πρόσχημα 
για την επίθεση αυτή αποτελεί η οικονομική κρίση που πυροδοτήθηκε 
από τις ίδιες τις επιλογές του παγκόσμιου κεφαλαίου και την αχαλίνωτη 
επιδίωξη υπερκερδών από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ουσία 
αντανακλά την βαθύτερη κρίση του σημερινού καπιταλισμού και των 
αδιεξόδων που δημιουργεί για την πορεία της ανθρωπότητας. 
         Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καθεστωτικές δυνάμεις έχουν 
υιοθετήσει  πλήρως την πιο επιθετική λογική των αρπαχτικών της 
αγοράς, των τραπεζιτών και των εκπροσώπων του διεθνούς κεφαλαίου. 
Σε αυτήν τη λογική προσχωρεί απροκάλυπτα και η ελληνική κυβέρνηση  
όπως επίσημα επιβεβαιώνεται από το διάγγελμα Παπανδρέου για το 
πρόγραμμα «σταθερότητας» που σκοπεύουν να εφαρμόσουν στη χώρα 
μέχρι το 2013. Ένα πρόγραμμα που έσπευσε από την πρώτη στιγμή να 
χειροκροτήσει όλος ο συντηρητικός πολιτικός χώρος και οι εγχώριοι 
εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Αυτό που στην ουσία επιδιώκεται με αυτό 
το σύμφωνο «σταθερότητας» δεν είναι μόνο η επιβολή μέτρων 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά η ολοκληρωτική πολιτική επικυριαρχία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου πάνω στους λαούς, 
χρησιμοποιώντας πρώτα την Ελλάδα σαν πειραματόζωο. 

 
Η κυβέρνηση ποδοπατά κάθε προεκλογική της δέσμευση, 

αποσιωπά όσα έχει εξαγγείλει  για «επαναθεμελίωση του ΕΣΥ», 
καταστρατηγεί την Κλαδική Συμφωνία  των νοσοκομειακών γιατρών και 
επιδεικνύει  μια πρωτοφανή αδιαφορία για όσα συμβαίνουν αυτή την  
περίοδο στα Δημόσια Νοσοκομεία.   
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Την  Υπουργό  Υγείας δεν φαίνεται να απασχολεί ούτε η 
επικείμενη κατάρρευση του εφημεριακού καθεστώτος λόγω της 
δηλωμένης άρνησης των γιατρών να εφημερεύσουν πάνω από 4 φορές το 
μήνα,  ούτε η επισφαλής λειτουργία  των νοσοκομείων και των ΚΥ λόγω 
των  επιχειρούμενων αλλαγών στα προγράμματα εφημερίας από 
ορισμένες Διοικήσεις, ούτε  πολύ περισσότερο,  η αναστάτωση που θα 
προκληθεί από τις  επισχέσεις   εργασίας που έχουν ήδη ξεκινήσει σε 
αρκετά νοσοκομεία  της χώρας.  

Είναι προφανές ότι δεν προέχουν οι ανάγκες υγείας των πολιτών 
αλλά η αυστηρή τήρηση των όρων του Σταθεροποιητικού Προγράμματος 
της κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας.    

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει τη μονομερή 
καταστρατήγηση της Κλαδικής Σ.Σ.Ε, τη παραβίαση του Νόμου 3754/09, 
τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό των νοσοκομειακών γιατρών. 
 Η συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ στις 
16/3/2010 με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  ήταν 
απογοητευτική. 
 Δεν εξασφαλίζεται η αμοιβή των εφημεριών του πρώτου διμήνου 
του 2010, το κονδύλιο που διατίθεται για τις εφημερίες του 2010 είναι 
τελικά μικρότερο κατά 75 εκατ. € από το δαπανηθέν του 2009, η 
εφαρμογή του 12/μόριου οδηγεί σε ακρωτηριασμένα και επισφαλή 
προγράμματα εφημέρευσης, κρίσεις δεν γίνονται, οι προσλήψεις  των 
2000 νέων γιατρών μετακινούνται διαρκώς προ το απώτερο μέλλον, η 
μείωση των αποδοχών μας θα είναι δραματική.  
    Το ΕΣΥ, την ώρα που είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ,  
εγκαταλείπεται και απαξιώνεται  χωρίς πόρους, χωρίς επαρκείς υποδομές 
και εξοπλισμό, με δραματικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.       

Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για  την 
αναβάθμιση της Δημόσιας Περίθαλψης, για  την  εργασιακή και 
μισθολογική τους αξιοπρέπεια, για  την κατοχύρωση και διεύρυνση της 
Κλαδικής Συμφωνίας.  

Θα επιδιώξουν τη συστράτευση μαζί με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα για να αποσυρθούν 
τα απαράδεκτα αντιλαϊκά μέτρα και να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό 
μέτωπο διεκδίκησης  μιας  καθολικής, δωρεάν και υψηλής ποιότητας 
δημόσιας περίθαλψης.   
 
Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει: 
1.- Η ΟΕΝΓΕ καλύπτει κάθε Ενωση αλλά και  κάθε συνάδελφο πού ήδη 
βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας. Με στόχο την ενιαία και συντονισμένη 
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κινητοποίηση σε όλη τη χώρα το Γενικό Συμβούλιο καλεί όλες τις 
Ενώσεις που δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής να προχωρήσουν σε 
πανελλαδική  επίσχεση εργασίας από τη Δευτέρα 22/3 και μέχρι  την 
αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών του 2009 και των πρώτων 
μηνών του 2010. Στην επίσχεση συμμετέχουν οι γιατροί όλων των 
βαθμίδων (ειδικευμένοι, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί) με 
ενιαίους στόχους και τακτική. Καλούμε τους συναδέλφους που 
συμμετέχουν σε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές 
Επιτροπές ή εκτελούν χρέη ελεγκτή βιβλιαρίων Δημοσίου να δηλώσουν 
επίσχεση και απ  ́αυτά τα καθήκοντα. 
2.- Απαιτούμε την εγγραφή συμπληρωματικού κονδυλίου 100 εκατ. ευρώ 
στον προϋπολογισμό του 2010 ώστε να υλοποιηθούν τα ασφαλή 
προγράμματα εφημέρευσης. Απαιτούμε την ανάκληση  της εγκυκλίου για 
την αποδέσμευση μόνο του 8% του ετησίου κονδυλίου ανά μήνα, η οποία 
οδηγεί σε απλήρωτη και μάλιστα υποχρεωτική υπερωριακή εργασία. 
Απαιτούμε την πληρωμή των εφημεριών με το ισόποσο του ωρομισθίου 
των Δημοσίων υπαλλήλων και προτιθέμεθα να το διεκδικήσουμε για 
όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς. 
3.- Επαναβεβαιώνουμε την πλήρη κάλυψη και στήριξη της ΟΕΝΓΕ σε 
όλες τις Ενώσεις και Νοσοκομεία που κατέθεσαν το μήνα Μάρτιο 
προγράμματα 4 εφημεριών σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού 
Συμβουλίου. Προειδοποιούμε ότι από τον επόμενο μήνα και εφεξής, 
εφόσον η κυβέρνηση εμμείνει στην κατάφωρη παραβίαση της κλαδικής 
συμφωνίας, οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν δεσμεύονται για υπέρβαση του 
νόμιμου ανωτάτου χρόνου εργασίας και το πρόβλημα που πρόκειται να 
ανακύψει θα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί με τα «εντέλλεσθε» του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Η κυβέρνηση θα έχει από εδώ και πέρα 
την πλήρη ευθύνη για όσα ήθελε συμβούν. 
4.- Η ΟΕΝΓΕ θα ζητήσει συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς και 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να τους εκθέσει το μείζον 
κοινωνικό πρόβλημα που συνεπάγονται τα μέτρα της κυβέρνησης για την 
υγεία των κατοίκων της χώρας.  
5.- Η ΟΕΝΓΕ μελετά το ενδεχόμενο, πέραν της πολιτικής και 
συνδικαλιστικής καταγγελίας, να καταμηνύσει την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, ως μόνης και αποκλειστικής υπεύθυνης για τον 
κίνδυνο στον οποίο τίθεται η υγεία και σωματική ακεραιότητα χιλιάδων 
πολιτών που έχοντας ανάγκη των δημόσιων υπηρεσιών προστρέχουν σε 
Νοσοκομεία που λειτουργούν επισφαλώς.  
6.- Η ΟΕΝΓΕ επιδιώκει  το  συντονισμό με τις άλλες Ομοσπονδίες 
εργαζομένων του Δημοσίου για την συνέχιση των κινητοποιήσεων με 



 
 
 
 
 
 

4 

στόχο να μην εφαρμοστούν  τα  κυβερνητικά μέτρα και να καταργηθεί η 
«θηλιά» του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ. Επίσης θα επιδιωχθεί ο 
συντονισμός με τις Ομοσπονδίες Νοσοκομειακών Γιατρών της ΕΕ και 
ιδιαίτερα εκείνες του Ευρωπαϊκού Νότου. 
 
Το Γενικό Συμβούλιο καλεί: 
1.- Τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων να μην ενδώσουν 
στις πιέσεις και να αρνηθούν κατηγορηματικά να προβούν σε περικοπές 
στα ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης που έχουν καταρτίσει. 
2.- Τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας να συνταχθούν με τα 
Επιστημονικά Συμβούλια και τις Ενώσεις Γιατρών και να αρνηθούν  να 
λειτουργήσουν ως εντολοδόχοι  των Διοικήσεων περικόπτοντας 
«προληπτικά» και πολύ περισσότερο μετά την πραγματοποίηση τους τα 
προγράμματα εφημεριών.  
3.- Σχετικά με το ζήτημα που ανακύπτει σε Νοσοκομεία στα οποία 
πιθανόν δεν συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι στην επίσχεση ως 
προσωπικό ασφαλούς εφημέρευσης θα τοποθετούνται κατά 
προτεραιότητα όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις επίσχεσης και μόνον 
σε περίπτωση που δεν επαρκούν αυτοί να συμπληρώσουν τα 
προγράμματα θα τοποθετούνται και όσοι έχουν υποβάλλει δηλώσεις.  
4.- Η ΟΕΝΓΕ στηρίζει τους ειδικευόμενους και επικουρικούς 
συναδέλφους οι οποίοι, ως το πλέον ευάλωτο τμήμα του ιατρικού 
σώματος, δέχονται ισχυρές πιέσεις στην παρούσα φάση της όξυνσης και 
τους καλεί να συμπορευτούν στις συλλογικές αποφάσεις, ώστε να 
ισχυροποιηθεί ο αγώνας όλων μας.  
5.- Τέλος η ΟΕΝΓΕ καλεί τις Ενώσεις Γιατρών να εντείνουν τις 
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για 
την κατάσταση του ΕΣΥ και τους κινδύνους που διατρέχει η δημόσια 
περίθαλψη από τα μέτρα της κυβέρνησης και τις επιταγές των αγορών. 
Να πραγματοποιήσουν επαφές με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, 
τα κόμματα, τους τοπικούς Βουλευτές και διοργανώσουν συζητήσεις στα 
μέσα ενημέρωσης, ώστε να γίνει αντιληπτός στην κοινωνία ο κίνδυνος 
ολοσχερούς κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
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