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Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
σχετικά με την πολιτική συγκυρία ασχολήθηκε με τα τρέχοντα ζητήματα που 
απασχολούν τους νοσοκομειακούς γιατρούς. 
Θεωρεί  
1.- ότι οι διαβεβαιώσεις της Υπουργού Υγείας και του Γενικού Γραμματέα πε-
ρί έγκαιρης και πλήρους αποπληρωμής των εφημεριών Ιανουαρίου- Φε-
βρουαρίου έχουν διαψευστεί κατά τρόπο κραυγαλέο, πλήττοντας την αξιοπι-
στία και των δύο.  
2.- δεν υπάρχει καμία καθαρή προοπτική για την καταβολή των δεδουλευμέ-
νων Μαρτίου και Απριλίου 
3.-τα νέα μέτρα που επιβάλλει το ΔΝΤ καθώς και το επερχόμενο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση μας και τα συντα-
ξιοδοτικά μας δικαιώματα 
Τούτων δοθέντων η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε ότι: 
α) ισχύουν στο ακέραιο οι αποφάσεις που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο στην 
τελευταία συνεδρίασή του  
β) Καλεί τις & τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώ-
σεις της Πρωτομαγιάς και στην Πανελλαδική Πανεργατική απεργία της 5ης 
Μαΐου 
γ) την 6η Μαΐου που έχει ορισθεί από την ΟΕΝΓΕ ως ημέρα προάσπισης της 
Δημόσιας υγείας καλεί τις Ενώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε όλους 
του νομούς, ενώ στην Αθήνα θα διοργανωθεί συλλαλητήριο στις 12 το μεση-
μέρι στο υπουργείο Υγείας. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι 
Αθήνας-Πειραιά να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο έχει προκηρυχτεί από 
την ΕΙΝΑΠ τρίωρη στάση εργασίας. Επίσης την ίδια μέρα σε συνεργασία με 
την ΑΔΕΔΥ και Ομοσπονδίες του Δημοσίου θα δοθεί συνέντευξη τύπου. 
δ) κατά την ημέρα ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου η ΟΕΝΓΕ θα κη-
ρύξει 24ωρη απεργία 
 
Η επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 7 Μαΐου, στις 1μμ και καλούνται να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι 
των Ενώσεων, προκειμένου να μεταφέρουν ενημέρωση και προβληματισμό 
από τις Γενικές Συνελεύσεις. 
Η διαδικασία συγκρότησης της Εκτελεστικής Γραμματείας σε σώμα απέβη και 
πάλι άκαρπη και θα υπάρξει νέα προσπάθεια σε συνεδρίαση της Γραμματεί-
ας στις 7 Μαΐου πριν τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. 
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