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Καβάλα 6-11-2008 
 

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. που έλαβε χώρα στις 6/11/2008 έκρινε ότι οι 
τελευταίες προτάσεις του Υπουργού Υγείας βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση. Οι 
συνάδελφοι παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα.  
 

Για το υπόλοιπο του Νοεμβρίου θα κατατεθούν πλήρη και επαρκή προγράμματα 
εφημέρευσης.  

 
Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Υπουργού και Διαπραγματευτικής Ομάδας της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. ώστε η 
τελική συμφωνία να λάβει τη μορφή νομοσχεδίου, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 
την 1η Δεκεμβρίου 2008 για συζήτηση στη Βουλή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κατατεθούν 
προγράμματα 2 και 4 εφημεριών για το Δεκέμβριο.  

 
Οπωσδήποτε, θα πρέπει να δεσμευθεί το Υπουργείο Υγείας ότι θα υπάρχει 

Συλλογική Σύμβαση εργασίας από την 1-1-2009.  
 
Η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. θα πραγματοποιήσει νέα γενική συνέλευση στο τέλος Νοεμβρίου για 

να επανακαθορίσει τη στάση της αναλόγως των εξελίξεων που θα έχουν υπάρξει έως τότε.  
 

Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας 
 
 
Χρησιμοποιώ την παραπάνω απόφαση για 2 λόγους : 

• ενημέρωση για την απόφαση αυτή η οποία συμπλέει με την πλειοψηφία των 
λοιπών αποφάσεων και  

• για να εκφράσω τις προσωπικές μου σκέψεις και απόψεις σχετικά με την 
παρούσα κατάσταση. 

 
Τόνισα με έντονη γραμματοσειρά τα κύρια σημεία της απόφασης και είναι και 

αυτά με τα οποία (προσωπικά) συμφωνώ. Άλλωστε είναι και τα σημεία που θα πρέπει 
να έχει στο νου της η Διαπραγματευτική  Ομάδα στην αυριανή συνάντηση με τον 
Αβραμόπουλο αφού τα σημεία αυτά αποτελούν ουσιαστικά τους ΟΡΟΥΣ που θα 
πρέπει να θέσει αν είναι να υπογραφεί η όποια σύμβαση! 
 

Χωρίς την νομική κατοχύρωσή/ρύθμιση των όσων υπόσχεται το Υπουργείο δεν 
είναι δυνατόν να υπογραφεί καμία σύμβαση. Οι προφορικές "δεσμεύσεις" και οι 
υποσχέσεις του Υπουργού ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ. Οι μέχρι σήμερα εμπειρία  δεν μας έχει 
πείσει για την φερεγγυότητα του Υπουργείου και δεν έχουμε κανένα λόγο να 
πιστέψουμε νέες υποσχέσεις όταν οι πάμπολλες προηγούμενες δεν έχουν υλοποιηθεί. 
Θυμάμαι ακόμα ην υπόσχεση που είχε δώσει (απευθύνοντας χαιρετισμό) στο προ-
προηγούμενο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ για το αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης... που 
μας το τάζει και σήμερα! 

 
Θυμάμαι τις συχνές δηλώσεις επικοινωνιακού περιεχομένου για τις χιλιάδες 

προσλήψεις που.... ΘΑ έκανε ο Υπουργός - όπως βέβαια και τις δηλώσεις του για τις 
χιλιάδες προσλήψεις που έχει κάνει (???). Τώρα το που έγιναν αυτές οι προσλήψεις 



δεν το έχω μάθει ακόμα... Όποιος γνωρίζει κάτι για την τύχη των χιλιάδων 
νεοπροσληφθέντων στο χώρο της Υγείας παρακαλείτε  να ειδοποιήσει... 

 
Αν και η πρώτη μου αντίδραση στην επικείμενη (όπως φαίνεται) υπογραφή της 

σύμβασης ήταν αρνητική - θεωρούσα και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε 
"πιέσει" περισσότερο για ακόμα καλύτερους όρους της συμφωνίας - θα πρέπει να πω 
ότι τα γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι εδώ αποτελεί μια μεγάλη ΝΙΚΗ. Και είναι μια νίκη 
του κινήματος των νοσοκομειακών γιατρών που συμμετείχαν στις διεκδικητικές  
κινητοποιήσεις των Ενώσεων κι όχι της ηγεσίας της ΟΕΝΓΕ και προφανώς χωρίς 
καμιά συμβολή από τα "γκρίζα ανθρωπάκια"... 

 
Η ηγεσία της ΟΕΝΓΕ όχι μόνο δεν συμμετείχε αλλά χρειάστηκε να γίνει το 

Έκτακτο Συνέδριο για να παρεμποδιστεί  η υπογραφή μιας σύμβασης "κατά 
παραγγελία  του Αβραμόπουλου"! Η δυναμικότητα των Ενώσεων ήταν αυτή που 
εκφραζόμενη (με συντριπτική πλειοψηφία) από την απόφαση του συνεδρίου 
οδήγησε το κίνημα στο σημείο να μπορούμε να πιέσουμε το Υπουργείο σε 
διαπραγμάτευση  με τους δικούς μας όρους αντί να έχουμε "ξεπουληθεί" από τους 
διάφορους ιδιοτελείς που σήμερα προσπαθούν να καπηλευτούν την δική μας νίκη. 

 
Ακόμα και την τελευταία όμως στιγμή δεν λείπουν οι "υπόγειες παρεμβάσεις" των 

"Αβραμοπουλικών" που θέλοντας να δείξουν το πόσο πιστοί είναι στον Υπουργό 
φροντίζουν να αλλοιώνουν έντεχνα τις πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού 
Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και να τρέχουν σαν παπαγαλάκια  στα ΜΜΕ για να 
δηλώσουν το πως ο καλός Υπουργός έδωσε λύση στα προβλήματα των γιατρών και 
άλλα αναλόγως χαζά. Αναφέρει ο Τσούκαλος στην ανακοίνωση για την απόφαση του 
Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ : 

 
Το αίσθημα ευθύνης των νοσοκομειακών γιατρών έναντι της Δημόσιας Υγείας και 

του κοινωνικού συνόλου, μας οδηγεί στην υπογραφή της κλαδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας που μας προτάθηκε.  

 
Ο Τσούκαλος "ξεχνάει" ότι ΠΡΙΝ υπογραφεί η σύμβαση θα πρέπει να έχουμε 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για τα όσα υπόσχεται ο Υπουργός.  
 
"Ξεχνάει" επίσης ότι η απόφαση παραπέμπει  το όλο θέμα της σύμβασης στις 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ που μέχρι την Τρίτη 11/11/08 (σήμερα) οι 
Ενώσεις θα αποστείλουν τις αποφάσεις που έλαβαν στην ΟΕΝΓΕ, ώστε λαμβάνοντας 
τες υπόψη της να σταθμίσει την περαιτέρω πορεία της.  

 
Ο Τσούκαλος "ξεχνάει" να αναφέρει και ότι θέτουμε ως απώτατο όριο 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας  σύνταξης του νομοσχεδίου την 30η Νοεμβρίου, οπότε 
αυτό πρέπει να κατατεθεί  στη Βουλή προς ψήφιση.  

 
Όπως επίσης "ξεχνάει" την απόφαση ότι αν υπάρξει κωλυσιεργία ή 

υπαναχώρηση κατάθεσης νομοσχεδίου πέραν αυτής της ημερομηνίας τότε από 1ης 
Δεκεμβρίου καταθέτουμε  προγράμματα  2/4 εφημεριών.  

 
Ξεχνάει όλα αυτά και δημοσιοποιεί μια ανακοίνωση τόσο "συμβιβαστική" στην 

έκφραση που προκαλεί σύγχυση στον χώρο αφού πολλές Ενώσεις θέτουν το εύλογο 
ερώτημα: αφού "Το αίσθημα ευθύνης των νοσοκομειακών γιατρών έναντι της 
Δημόσιας Υγείας και του κοινωνικού συνόλου, μας οδηγεί στην υπογραφή της 
κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που μας προτάθηκε" τότε για ποιο λόγο 
κάνουν οι Ενώσεις τις Γενικές Συνελεύσεις ? Για να αποφασίσουν πάνω σε κάτι που 
βάσει τα λεγόμενα του Τσούκαλου έχει ήδη αποφασιστεί ? 

 



Τελικά οι παλιές συνήθεις υπονόμευσης δύσκολα κόβονται όπως και η επιθυμία 
να "αποδεικνύει" την αφοσίωσή του στον Υπουργό. Μάλιστα άρεσε τόσο πολύ στον 
Υπουργό που την μνημονεύει στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου που ακολούθησε . 
Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που άλλα αποφασίζει το σώμα κι άλλα δημοσιοποιεί 
ο Τσούκαλος αλλά από ένα σημείο και πέρα καταντάει γελοία η όλη ιστορία.... 

 
Και για να μη κατηγορηθώ (πάλι) για "προσωπική εμπάθεια" οφείλω να πω ότι 

δυστυχώς οι συμπεριφορές που αναφέρω δεν είναι προσωπικό μονοπώλιο του 
Τσούκαλου αφού υπάρχουν και άλλοι παρατρεχάμενοι  που ακολουθούν τις ίδιες 
τακτικές. Και να φανταστεί κανείς ότι τα άτομα αυτά ανέλαβαν την ευθύνη να 
υπερασπίσουν και να προωθήσουν τα συμφέροντα του κλάδου μας.... Ευτυχώς που 
τους καταλάβαμε εγκαίρως. 

 
Ευελπιστώ ότι στην αυριανή συνάντηση με το Υπουργείο θα εξασφαλιστούν οι 

όροι και οι διασφαλίσεις για τα όσα αιτήματα έχει αποδεχθεί ο Υπουργός και να 
μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης.  

 
Φυσικά αν δεν καλυφθούν επαρκώς τα αιτήματά μας δεν θα πρέπει να υπάρξει 

καμία συμφωνία. Απαιτούμε νομικά κατοχυρωμένες αποφάσεις (κονδύλια στον 
προϋπολογισμό, νομοθέτηση των όσων υπόσχεται το Υπουργείο, αυστηρά χρονικά 
περιθώρια  υλοποίησης αποφάσεων κτλ).  

 
Προτείνω να υπάρξει άμεση ενημέρωση μετά την αυριανή συνάντηση με τον 

Υπουργό και να παραπεμφθεί  και πάλι το θέμα στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ για ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση. Οι γενικές συνελεύσεις θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν  άμεσα και οι δε αποφάσεις αυτών να αποσταλούν και πάλι 
στην Διαπραγματευτική  Ομάδα της ΟΕΝΓΕ. 
 
Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα και η 1η Δεκεμβρίου δεν απέχει πολύ. 

 
Κώστας Γιαννάκενας 
Γραμμ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαίας 
 
 
 
 


