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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ- πολιτικής ηγεσίας υπουργείου Υγείας 

και τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής. 
 
Αργά το απόγευμα της Τετάρτης 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ με την πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Υγείας (Υπουργός, Υφυπουργός και οι δύο Γενικοί Γραμματείς) με 
κύριο αντικείμενο συζήτησης το εφημεριακό. 
Από πλευράς μας έγινε αναφορά στην έκρυθμη κατάσταση που διαμορφώνε-
ται πλέον σε αρκετά Νοσοκομεία της περιφέρειας και η οποία εγκυμονεί σο-
βαρούς κινδύνους για ασθενείς και γιατρούς. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε η 
κατάσταση σε Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και νησιών, 
όπου σε βασικές κλινικές που νοσηλεύουν ασθενείς η Διοίκηση τοποθετεί σε 
εφημερία μόνο ένα γιατρό και μάλιστα όχι σε ενεργό, αλλά σε εφημερία ε-
τοιμότητας! Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ακόμη και οι Διοικήσεις 
των περισσότερων ΥΠΕ θεωρούν πλέον ως αποτυχημένο και επικίνδυνο τον 
τρόπο εφημέρευσης που επέβαλαν οι ρυθμίσεις του νόμου 3868/10 ζητήσα-
με να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν νομοθετική αλλαγή, η οποία θα έχει τις 
εξής βασικές κατευθύνσεις: 
ü Θα καλύπτει με ασφαλές πρότυπο εφημέρευσης τα Νοσοκομεία και ΚΥ 

της χώρας, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων περιοχών. 
ü Θα εξασφαλίζει τις αποδοχές που προκύπτουν από το σύνολο των εφη-

μεριών που εκτελεί κάθε γιατρός, τις οποίες αμετακίνητα θεωρούμε ως 
υπερωριακή εργασία και όχι επίδομα. 
ü Θα αίρει κάθε υπόνοια πλασματικότητας 
ü Θα απεμπλέκει την καταβολή εφημεριών από τα έσοδα των Νοσοκο-

μείων, πράγμα που σήμερα δημιουργεί τεράστιες ανισότητες στις διά-
φορες περιοχές της χώρας.  
ü Θα δίνει τη δυνατότητα σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι προσλήψεις 

να μειώνεται ο εφημεριακός φόρτος, ώστε να προσεγγίζουμε στο ζη-
τούμενο της μίας εφημερίας την εβδομάδα ανά γιατρό. 
ü Θα διατηρεί την πρόβλεψη πληρωμής εφημεριών στο τρίτο δεκαήμερο 

του επόμενου μήνα, πράγμα που αποτελεί το μόνο θετικό σημείο του ν. 
3868/10. 

 
Τονίσαμε ότι ακόμη και αν προχωρήσει το υπουργείο σε νομοθετική ρύθμιση 
σύμφωνα με τις προτάσεις μας είναι αναγκαίο να εκδοθεί η Υπουργική Από-
φαση για τις πρόσθετες εφημερίες, ώστε να εξοφληθούν όσες πραγματο-
ποιήθηκαν, άλλως οι συνάδελφοι δεν πρόκειται να αναγράψουν πρόσθετες 
εφημερίες στα προγράμματα Δεκεμβρίου. 
Η πολιτική ηγεσία δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις της και το μόνο που γνωστο-
ποίησε ήταν πως η ΚΥΑ για τις πρόσθετες εφημερίες έχει υπογραφεί πλέον 
και από το Υπουργείο Οικονομικών και θα αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ 
εντός των ημερών. Επίσης δήλωσαν ότι τυχόν συμπεράσματα από τη συνε-
δρίαση της Κοινής Επιτροπής υπουργείου-ΟΕΝΓΕ που θα πραγματοποιούνταν 
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το απόγευμα της επομένης θα λαμβάνονταν υπόψη στη διαμόρφωση της τε-
λικής στάσης του υπουργείου. 
Η συμπεριφορά του δίδυμου Τσούκαλου- Λαοπόδη έλαβε κατά τη συγκεκρι-
μένη συνάντηση χαρακτηριστικά ευθείας υπονόμευσης των αποφάσεων της 
ΟΕΝΓΕ. Προσπάθησαν και οι δύο να επιβάλλουν προσωπικές τους απόψεις, 
τις οποίες έχουν θέσει κατ΄ επανάληψη σε ψηφοφορίες στο Γενικό Συμβούλιο 
και έχουν απορριφθεί. 
Τέλος, έγινε επίμονη απόπειρα παραπληροφόρησης συναδέλφων, στους ο-
ποίους το δίδυμο διοχέτευε πως δήθεν στη συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με το υ-
πουργείο προτάθηκε εκ μέρους μας να μην εκτελούν εφημερίες συγκεκριμέ-
νες ειδικότητες και δη εκείνη των οδοντιάτρων. Πρόκειται για φαιδρότητες, 
στις οποίες κακώς ορισμένοι δίνουν βάση. 

 
 

Άλλα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση 
Από πλευράς μας: 

♦ Ζητήσαμε την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης όσων θέσεων 
εκκρεμούν στο υπουργείο Υγείας και το Γενικό Λογιστήριο, δηλώνο-
ντας ότι οι πληροφορίες μας από τα Νοσοκομεία της χώρας λένε πως 
υπάρχει εσκεμμένη κωλυσιεργία στο ζήτημα. 

♦ Ζητήσαμε να βγαίνουν οι πίνακες επικουρικών 4 φορές το χρόνο και 
να υπάρχει δυνατότητα παράτασης της θητείας των υπηρετούντων 
κατά 6 μήνες, ώστε να μη δημιουργούνται κενά. Η πολιτική ηγεσία 
απάντησε πως αντιμετωπίζει θετικά το ζήτημα. 

♦ Εκφράσαμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις περικοπές των 
προϋπολογισμών, εξηγώντας ότι θα προκαλέσουν τεράστια προβλή-
ματα στη νοσηλεία των ασθενών, καθώς και σε συρρίκνωση Τμημά-
των. 

♦ Ζητήσαμε να αποσυρθούν και να επανεκδοθούν τροποποιημένες οι 
εγκύκλιοι που αφορούν στις διαδικασίες συγκρότησης Επιστημονι-
κών Συμβουλίων. 

Η πολιτική ηγεσία του ΥΥ&ΚΑ: 
♦ Επανέλαβε πως θα ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών εξαίρεση 

της υγείας από τις ρυθμίσεις του Καλλικράτη. 
♦ Ζήτησε τη γνώμη μας στην «τροποποίηση» του Πολυδιευθυντικού» 

με τη θέσπιση του συντονιστή Διευθυντή ως βαθμίδας. Ομόφωνα 
απ΄ όλα τα μέλη της ΕΓ εκφράσθηκε κατηγορηματική διαφωνία και 
επισημάνθηκε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τεράστιες και απρόβλε-
πτες αναταράξεις.  
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Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής 
  
Η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 18ης 
Νοεμβρίου υπό την Προεδρία του Γεν. Γραμματέα κ. Πολύζου. Ως θέματα συ-
ζήτησης είχε τη συγκρότηση ΤΕΠ και το πρότυπο εφημέρευσης.  
Στο θέμα των ΤΕΠ υπήρξε πολύ καλή συζήτηση και θα αναρτήσουμε σύντομα 
τις εισηγήσεις που έγιναν. 
Τουναντίον στο θέμα του προτύπου εφημέρευσης προκλήθηκαν εντονότατες 
αντιδράσεις που οδήγησαν ακόμη και σε αποχωρήσεις μελών εξαιτίας μιας 
εξωφρενικής εισήγησης που παρουσίασαν υπηρεσιακοί παράγοντες ομού με 
του Δ. Βαμβακόπουλου και την οποία παραθέτουμε αυτούσια στο τέλος του 
κειμένου. 
Η εισήγηση αυτή,  πέραν του ότι χαρακτηρίζεται από χυδαίο πρωτογονισμό, 
εισηγείται διαλυτικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται ούτε σε χώρες 
της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Γεν. Γραμματέας δήλωσε ότι δεν είχε ενημερω-
θεί για την υποβολή τέτοιας εισήγησης, κάνοντας γνωστό ότι διαφωνεί με το 
πνεύμα της. Το ζήτημα είναι πως αντί να γίνει σοβαρή και εμπεριστατωμένη 
συζήτηση στο πρότυπο εφημέρευσης έγινε μια άγρια αντιπαράθεση που τε-
λικά διέλυσε τη συνεδρίαση, χωρίς να προκύψει αποτέλεσμα, πράγμα που 
πιθανόν ήταν στις επιδιώξεις ορισμένων. 
Η αναίσχυντη προσυπογραφή εκ μέρους του Βαμβακόπουλου μιας εισήγησης 
υπηρεσιακών παραγόντων υπερβαίνει σε θράσος τις ανάλογες ενέργειες 
Μαρουδιά, ο οποίος παραιτήθηκε γελοιοποιούμενος. Για τους μη γνωρίζο-
ντες το πρόσωπο ο Βαμβακόπουλος είναι γιατρός στο Νοσοκομείο Δράμας 
και μέλος στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ εκλεγμένος με την ΠΑΣΚΕ. Πέραν 
του να είναι εσαεί παρατρεχάμενος του Λαοπόδη διαθέτει και άλλη μια εκ-
πληκτική ιδιότητα: για δέκα χρόνια που προσέρχεται στις συνεδριάσεις του 
Γενικού Συμβουλίου κανείς δεν θυμάται τον συγκεκριμένο να έχει ποτέ μιλή-
σει!  
Η προσχώρησή του Βαμβακόπουλου στην ομάδα των υπηρεσιακών παραγό-
ντων και η εν κρυπτώ σύνταξη εισήγησης τέτοιας χυδαιότητας ασφαλώς και 
δεν έγινε με την έγκριση -ούτε καν ενημέρωση- της ΟΕΝΓΕ.  
Ο κ. Βαμβακόπουλος και η ΠΑΣΚΕ οφείλουν άμεσα να εξηγήσουν στους συ-
ναδέλφους τα κίνητρα τέτοιων ενεργειών που υπονομεύουν τα συλλογικά 
όργανα και προσβάλουν το ιατρικό σώμα. 
 

Συναδελφικά 
Δημήτρης Βαρνάβας 

 
 
*Στις δύο σελίδες που επακολουθούν θα βρείτε το αγλάισμα των βαθυστό-
χαστων αναλύσεων Βαμβακόπουλου και Σια. 
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