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ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, κα-
θώς και σε πολλές ακόμη δηλώσεις του, ο κ. Λοβέρδος συνηθίζει να κατηγορεί την 
ΟΕΝΓΕ για τη διακοπή του διαλόγου μαζί του. 
 
Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω τα εξής : 

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ πραγματοποίησε 5 συναντήσεις με τον 
κ. Λοβέρδο από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού Υγείας μέ-
χρι τα τέλη του 2010. 

2. Ο διάλογος προϋποθέτει στοιχειώδη αξιοπιστία και φερεγγυότητα σε όσα 
συμφωνούνται μεταξύ των δύο πλευρών. Γι αυτό και με απόφαση του Γενι-
κού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ διακόψαμε τον διάλογο με τον Υπουργό Υγείας 
όταν διαπιστώσαμε ότι: 

- το Υπουργείο Υγείας κατήργησε απροειδοποίητα και μονομερώς την 
Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών 
που είχε κυρωθεί με τον Νόμο 3754/09. 

- οι γιατροί των υποστελεχωμένων Τμημάτων εξαπατήθηκαν με την κοι-
νή Υπουργική Απόφαση Σαχινίδη – Λοβέρδου που αιφνιδιαστικά καθό-
ριζε πλαφόν στην αμοιβή των πρόσθετων εφημεριών τις οποίες είναι 
υποχρεωμένοι να εκτελούν. 

- ενώ ο κ. Λοβέρδος μας δήλωνε ότι ο ίδιος προσωπικά θα προωθούσε 
την επιτάχυνση στο Υπουργείο Οικονομικών των θεσμοθετηθέντων 
2000 νέων προσλήψεων γιατρών στα υποστελεχωμένα Νοσοκομεία της 
περιφέρειας, απεναντίας ελαχιστοποιήθηκαν και τελικά μηδενίστηκαν 
οι νέες προσλήψεις – ακόμη κι εκείνες στις ΜΕΘ και στα Τ.Ε.Π. - χρησι-
μοποιώντας ακόμη και ψευδή στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των 
γιατρών ΕΣΥ (ήταν  12.350 στα τέλη του 2010 και με τις αθρόες συντα-
ξιοδοτήσεις περιορίστηκαν σημαντικά, και όχι 1 γιατρός ΕΣΥ ανά νοσο-
κομειακή κλίνη, όπως ισχυρίζεται ο κ. Λοβέρδος). 

- ο κ. Λοβέρδος μεθόδευε και συνεχίζει να μεθοδεύει τη διατήρηση του 
ιδιωτικού ιατρείου των πανεπιστημιακών γιατρών και την περαιτέρω 
εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, ενώ αιφνιδιαστικά προω-
θούσε την κατάργηση της Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης 
των νοσοκομειακών γιατρών, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του Ε-
ΣΥ. 

- ο κ. Λοβέρδος δεν υιοθέτησε καμία από τις δεκάδες προτάσεις σε ειδι-
κά και γενικά ζητήματα που υποβάλλαμε ως ΟΕΝΓΕ, ενώ με επανει-
λημμένες εμφανίσεις του στα ΜΜΕ επιτίθεται και λοιδορεί τους για-
τρούς.  



3. Όλες οι αναλυτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ για τα ζη-
τήματα της επικαιρότητας στο χώρο της Υγείας, καθώς και οι ειδικές αποφά-
σεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τις Βασικές Αρχές ασφαλούς, 
ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εφημεριών, έχουν αποσταλεί 
στον Υπουργό Υγείας. Τίποτα δεν αποδέχτηκε και σε κανένα έγγραφο της 
ΟΕΝΓΕ δεν απάντησε ποτέ, διότι οι επιλογές του καθορίζονται από την πιστή 
εφαρμογή των κατευθύνσεων των δανειστών της χώρας για δραματικές πε-
ρικοπές προσωπικού και δαπανών υγείας. 

 
Μετά τα παραπάνω καθίσταται ευνόητο γιατί το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ διέ-
κοψε τον «διάλογο» εμπαιγμού και εξαπάτησης των νοσοκομειακών γιατρών από 
τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 


