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Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2013 

Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ 

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ. 
Συζήτησε τις κυβερνητικές επιλογές για την Υγεία στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 
2014, τις εξελίξεις στον ΕΟΠΥΥ, στο ΕΣΥ, στο φάρμακο, στη ψυχιατρική περίθαλψη, 
τις απαντήσεις του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας κ. Καλλίρη για προβλήματα αμοιβής 
των εφημεριών, καθώς και το πρόγραμμα δράσης της ΟΕΝΓΕ στο επόμενο χρονικό 
διάστημα.  

Η Ε.Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ότι : 

• Η κυβέρνηση που βρίσκεται στην υπηρεσία των ξένων αφεντάδων- 
δανειστών και των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών δεσμεύσεων, μεθοδεύει 
νέα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία το 2014, που αφορά 
στη μείωση των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων κατά 320 εκατ. 
ευρώ, μείωση των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισμένους κατά 539 
εκατ. ευρώ, μείωση της κρατικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ κατά 334 εκατ. 
ευρώ και του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ κατά 2,2 δις. ευρώ, 
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 370 εκατ. ευρώ. 

• Ο ΕΟΠΥΥ οδηγείται σε «ξαφνικό θάνατο» ως πάροχος υπηρεσιών υγείας, για 
να παραμείνει «αγοραστής» υπηρεσιών από το κρατικοδίαιτο μεγάλο 
κερδοσκοπικό ιδιωτικό κεφάλαιο στην υγεία και ταυτόχρονα ν΄ αποτελέσει 
τη νέα δεξαμενή διαθεσιμότητας και απολύσεων των 9970 εργαζομένων του 

• Θα γίνουν πιο επιθετικές μέσα στο 2014. Οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων της περιφέρειας και υποστελεχωμένων 
Κλινικών – Τμημάτων.  

• 200 έτοιμες κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές, με τραγικές επιπτώσεις και 
απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

• Μεγαλώνει το κύμα μετανάστευσης των νέων γιατρών στο εξωτερικό και η 
εξουθένωση του γηράσκοντος ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ, καθώς οι 
προσλήψεις έχουν πρακτικά μηδενιστεί. 

• Η κυβέρνηση με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία στα Νοσοκομεία 
βαθαίνει την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα 
κάνει πιο δραματική την κατάσταση των ασθενών με νέες επιβαρύνσεις για 
τη νοσηλεία τους (25 ευρώ), για τη φαρμακευτική αγωγή τους, για τις 
παροχές ασθένειας, ενώ οι ανασφάλιστοι που υπερβαίνουν πια τα 3,5 εκατ. 
εγκαταλείπονται στον προκλητικό εμπαιγμό των health voucher 

• Υπονομεύονται οι δομές ψυχικής υγείας με το κλείσιμο των Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων. 

• Στη συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. 
Καλλίρη και άλλα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, τέθηκαν τα 
ζητήματα της αποπληρωμής όλων των εφημεριών που έχουν 
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πραγματοποιηθεί, της κατάργησης του 9% και της προέγκρισης από τους 
Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της αποσαφήνισης των αριθμητικών 
ορίων για τις τακτικές εφημερίες και της αμοιβής των μικτών εφημεριών στις 
αργίες, των προσλήψεων στα υποστελεχωμένα Τμήματα Νοσοκομείων που 
αδυνατούν να καλύψουν την καθημερινή λειτουργία τους και τις αναγκαίες 
εφημερίες και κινδυνεύουν να κλείσουν. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις για 
ρυθμίσεις στα προβλήματα των εφημεριών και για τον σχεδιασμό 416 
προσλήψεων γιατρών ΕΣΥ μέσα στο 2013, και 500-600 μέσα στο 2014. 
Παράλληλα, ο Γ.Γ. του Υπουργείου έθεσε το καυτό πρόβλημα της απαίτησης 
των Κοινοτικών Οργάνων να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το 48ωρο 
εβδομαδιαίας απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ. Η ΟΕΝΓΕ παρουσίασε τις 
συνεδριακές μας θέσεις για το ζήτημα αυτό (προσλήψεις γιατρών ΕΣΥ που 
να επιτρέπουν την πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων των Κλινικών – 
Τμημάτων και την εφαρμογή ασφαλών προγραμμάτων εφημεριών, χωρίς 
κυκλικό ωράριο και ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με 1 ενεργό εφημερία την 
εβδομάδα ). Τα στελέχη του Υπουργείου θα παρουσιάσουν σύντομα στην 
ΟΕΝΓΕ τις δικές τους θέσεις, οι οποίες θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του 
Γενικού Συμβουλίου. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Συμμετέχει στη Διαδήλωση που οργανώνουν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου η 
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, για να καταγγείλουμε τον νέο κυβερνητικό 
προϋπολογισμό υποταγής στο καθεστώς της στυγνής δημοσιονομικής 
επιτήρησης της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., της διαιώνισης της καταστροφικής 
ύφεσης και της κοινωνικής εξαθλίωσης  

2. ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου από κοινού με την ΠΟΕΔΗΝ, για 
να υπερασπίσουμε ότι απέμεινε από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να 
διεκδικήσουμε ένα καθολικό, ολοκληρωμένο, αποκλειστικά Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας, με ισότιμες, ποιοτικές, ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ, 
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Τη μέρα της απεργίας διοργανώνουμε 
συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Υγείας από κοινού με τους 
γιατρούς και τους εργαζόμενους στα Ψυχιατρεία που διαλύονται, στον 
ΕΟΠΥΥ που κατεδαφίζεται, με συλλόγους ασθενών και εργαζόμενους άλλων 
κλάδων που βρίσκονται σε κινητοποίηση. 

3. Συμμετέχουμε στον ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ κατά της κυβερνητικής 
πολιτικής υγείας, σε όλες τις δράσεις για να φράξουμε τον δρόμο της 
καταστροφής – της ανθρωπιστικής τραγωδίας – της κοινωνικής γενοκτονίας, 
για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής  

4. Διεκδικούμε την υλοποίηση των προτάσεών μας για την οργάνωση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να 
αξιοποιήσει και να αναβαθμίσει τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ, τα Κέντρα 
Υγείας, τα Περιφερικά Ιατρεία και να οργανώσει ικανοποιητικό Δίκτυο 
δομών Π.Φ.Υ. σε κάθε περιοχή της χώρας με βάση τις πραγματικές 
κοινωνικές ανάγκες, προσανατολισμένο:  

- στη πρόληψη 
- στη προαγωγή της υγείας  
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- στις παρεμβάσεις στους τόπους κατοικίας και εργασίας  
- στη καθολικότητα 
- στην ισότιμη και εύκολη πρόσβαση 
- στην 24ωρη λειτουργία 

με οικογενειακούς γιατρούς και διεπιστημονική Ομάδα Υγείας πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. Απαραίτητη είναι η κατάρτιση του ηλεκτρονικού 
φακέλου των ασθενών και η χορήγηση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας προς όλους 
τους κατοίκους. 

5. Σε συνεργασία με τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών όλης της χώρας και 
τα Σωματεία εργαζομένων, συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες : 

• Για στελέχωση – στήριξη όλων των υποστελεχωμένων Τμημάτων 
Νοσοκομείων με επαρκές νοσηλευτικό, ιατρικό, εργαστηριακό προσωπικό  

• Για διορισμό όλων των γιατρών που έχει ολοκληρωθεί η κρίση τους και τη 
πραγματοποίηση των προσλήψεων που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν 
οι νέοι γιατροί που αναγκάζονται να ξενιτευτούν και να υλοποιηθούν 
ασφαλή και ποιοτικά προγράμματα εφημεριών με 1 ενεργό εφημερία την 
εβδομάδα 

• Για να λειτουργήσουν όλες οι έτοιμες κλίνες ΜΕΘ – ΜΑΦ 
• Για να οργανωθούν αυτοτελή ΤΕΠ 
• Για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής  

6. Διεκδικούμε την εφαρμογή πολιτικών που αναγνωρίζουν έμπρακτα ότι Η 
ΥΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ, κι όχι εμπόρευμα προς πώληση με τους κανόνες της αγοράς  

7. Απαιτούμε την άμεση αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών, 
την ρύθμιση της κανονικής ενταλματοποίησής τους στο μέλλον με 
κατάργηση της προέγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ρύθμιση των 
ωρών εργασίας και της αμοιβής των μικτών εφημεριών τα Σαββατοκύριακα 
και τις αργίες, τη κατάργηση του πλαφόν 9% για την αμοιβή των αναγκαίων 
πρόσθετων εφημεριών  

8. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό. Διεκδικούμε την ίδρυση Εθνικής 
Φαρμακοβιομηχανίας – Φαρμακαποθήκης – Δημόσιου Φορέα παραγωγής 
και διακίνησης υγειονομικού υλικού, την αναβάθμιση της λειτουργίας του 
ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ, τη γενίκευση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τη 
πάταξη της αντιδεοντολογικής συνταγογράφησης, τη δωρεάν χορήγηση 
φαρμάκων στους χρονίως πάσχοντες - τους άνεργους - τους πολίτες που 
βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας από τα φαρμακεία των 
Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, τη προώθηση ποιοτικών και φθηνών 
ελληνικών γενόσημων φαρμάκων. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας 

Βαρνάβας Δημ.     Βαμβακάς Λάμπρος 


