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AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ συνεδρίασε την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη. 
Συζήτησε τα συμπεράσματα των μελών της για την 3ήμερη Απεργία 17-19/9/13 και 
τα κοινά συλλαλητήρια με τους άλλους κλάδους του Δημοσίου, καθώς και τις μορ-
φές συνέχισης του αγώνα. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία εκτίμησε ότι αυτή την περίοδο 

-της εκρηκτικής αύξησης του αριθμού των ανασφάλιστων, των ανέργων, των απο-
λύσεων, των λουκέτων 

-της κλιμάκωσης της κυβερνητικής επιδρομής στην Παιδεία, την Υγεία, τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, την Αυτοδιοίκηση, τις εργασιακές σχέσεις, τη Πρόνοια, την απασχόληση, 
στο σύνολο των κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων 

-των γνωστών οδηγιών του ΟΟΣΑ για νέο εξοντωτικό Ασφαλιστικό πλαίσιο με νέες 
περικοπές στις συντάξεις, τα εφάπαξ, τα αναπηρικά και οικογενειακά επιδόματα 

- των νέων ελέγχων και των νέων εντολών της τρόικα προς τα Υπουργεία της υπο-
ταγμένης δικομματικής Κυβέρνησης για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των άθλιων 
μνημονιακών δεσμεύσεών της 

- της προετοιμασίας μιας νέας ληστρικής για το λαό και τον τόπο μνημονιακής σύμ-
βασης 

δυναμώνει η αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας για την υπεράσπιση των δημόσι-
ων αγαθών, του βιοτικού επιπέδου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο ξεση-
κωμός για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής βαρβαρότητας. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ διεκδικεί: 

• ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για τους δημόσιους λειτουργούς της υγείας  

• Να σταματήσει η αναγκαστική μετανάστευση – εθνική αιμορραγία σε νέους για-
τρούς με όλες τις απαραίτητες προσλήψεις στα υποστελεχωμένα Τμήματα των 
Νοσοκομείων, στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία των Νησιών και των 
δυσπρόσιτων περιοχών, στις δομές υγείας του ΕΟΠΥΥ  



• Να μην κλείσει κανένα Νοσοκομείο – Κλινική – Τμήμα – Μονάδα. Απαιτούμε να 
υπάρξει καλύτερη ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, στη βάση Υγειο-
νομικού Χάρτη που αποτυπώνει τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις πραγμα-
τικές κοινωνικές ανάγκες της χώρας  

• Ακύρωση της κινητικότητας – διαθεσιμότητας στο ΕΣΥ. Νέα οργανογράμματα 
Νοσοκομείων με βάση τον Υγειονομικό Χάρτη 

• Αύξηση των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων και εξοικονόμηση πόρων 
με τη πάταξη της διαφθοράς, της ρεμούλας, της προκλητής ζήτησης, της συναλ-
λαγής, της υπερτιμολόγησης υλικών και γενόσημων φαρμάκων, της πολυφαρ-
μακίας, της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος  

• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΑ 
ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, με κάρτα υγείας, σε ολοκληρωμένο, ποιοτικό, αποκλειστικά Δημό-
σιο Σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης 

• Ολιστική προάσπιση της υγείας ως πλήρους σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής ευ-
εξίας  

• Ενιαία, επαρκής χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό 

• Οργάνωση Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας, Φαρμακαποθήκης, Εθνικού Φορέα 
παραγωγής και διακίνησης υγειονομικού υλικού 

• Στήριξη των δομών ψυχικής υγείας και πρόληψης  
• Απόλυτο διαχωρισμό Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα υγείας και κατάργηση της ε-

πιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Η Υγεία είναι αναφαίρετο κοι-
νωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα 

• Οργάνωση αυτοτελών Τ.Ε.Π. και Τραυματολογικών Κέντρων, ασφαλές σύστημα 
εφημεριών, αναβάθμιση του ΕΚΑΒ 

Αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο δεν μπορεί ασφαλώς να δικαιωθεί από νεοφιλελεύ-
θερες μνημονιακές Κυβερνήσεις που μετατρέπουν τη χώρας σε προτεκτοράτο των 
ξένων δανειστών, της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ., της Ε.Κ.Τ. 

 Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

1. Οργανώνει νέα ΑΠΕΡΓΙΑ την Τρίτη και Τετάρτη 24 και 25 Σεπτέμβρη, συ-
μπορευόμενη με την Απεργία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ και τις άλλες Ομο-
σπονδίες και Σωματεία που αγωνίζονται για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

2. Συμμετέχει στα μαχητικά Συλλαλητήρια και άλλες μορφές δράσης  
3. Καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς που δεν απήργησαν να κατανοήσουν 

ότι ενταχθήκαμε στο ΕΣΥ για να το υπηρετήσουμε με αξιοπρέπεια ως δημό-
σιοι λειτουργοί. Εμείς λοιπόν που έχουμε υποστεί την ακύρωση της Κλαδι-
κής Σύμβασης Εργασίας και τα σφαγιαστικά μέτρα των μνημονιακών Κυβερ-
νήσεων οφείλουμε να αντισταθούμε με κάθε θυσία για να δημιουργηθούν 
οι όροι δικαίωσης της επιλογής μας. 

4. Καλεί τις Ενώσεις να οργανώσουν μαζική συμμετοχή στη νέα ΑΠΕΡΓΙΑ.  
5. Καλεί τις Ενώσεις α διευκολύνουν τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων 

στο δημόσιο σύστημα υγείας ανεξάρτητα από το κυβερνητικό «health 
voucher” και να πρωτοστατήσουν για τοπικά κινήματα διάσωσης των Νοσο-
κομείων και των δομών υγείας που απειλούνται να κλείσουν 



6. Εκδίδει ειδικό Ψήφισμα για τη δολοφονία του Π. Φύσσα και τη καταγγελία 
της εγκληματικής δραστηριότητας του νεοναζιστικού Κόμματος ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 
Για την ΟΕΝΓΕ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
       
    ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                       ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

 
 


