
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ; 
 
Με σημαντική καθυστέρηση, που απόλυτα δικαιολογημένα χαρακτηριζόταν 
ανησυχητική, με επανειλημμένες διαβεβαιώσεις από τους «αρμοδίους» ότι 
δεν θα έχει αλλαγές στο κείμενο της συμφωνίας κατατέθηκε  στις 5/2 ένα 
νομοσχέδιο- έκτρωμα της κλαδικής σύμβασης που είχαμε υπογράψει. 
 
Η πρώτη ανάγνωση και οι «διευκρινιστικές» δηλώσεις του Υπουργού 
εστιάζουν στο οικονομικό μέρος και δικαιολογούνται με το ότι οι εξελίξεις 
στην οικονομία και η κρίση επέβαλλαν την αλλαγή των οικονομικών 
μεγεθών που πρόβλεπε η συμφωνία. Και από όλους τους «υπεύθυνους» 
πατριώτες (Πρωθυπουργό, Υπουργούς, Ορισμένους δημοσιογράφους κα) 
ζητείται η συναίνεση και η εθνική συνεννόηση για να ανταπεξέλθουμε τις 
συνέπειες της κρίσης. 
 
Όσο όμως και αν αισθανόμαστε ότι μας κορόιδεψαν γιατί δεν δίνουν τις 
αυξήσεις που συμφωνήσαμε, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική 
στάση κρύβει σοβαρότερα προβλήματα. 
 
Παρατήρηση 1η: από ένα αδρό υπολογισμό η «οικονομία» που γίνεται δεν 
ξεπερνά τα 30 εκ. Ε. Ποσό  απελπιστικά μικρό για να διακινδυνεύσει την 
αξιοπιστία της μια Κυβέρνηση. 
Παρατήρηση 2η: Ουτε στο τίτλο του ν/σχ., ούτε στην ορολογία που 
χρησιμοποιήθηκε από τον Υπουργό αναφέρεται πουθενά η λέξη σύμβαση, 
συμφωνία ή κάτι παρόμοιο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. 
Παρατήρηση 3η: Η αφαίρεση της αναφοράς για 2500 προσλήψεις το 2010 
αποδεσμεύει την Κυβέρνηση γι’ αυτό. 
Παρατήρηση 4η:  Η απάλειψη της παραγράφου για καταληκτική 
ημερομηνία της συμφωνίας σημαίνει ότι όντως η Κυβέρνηση δεν θεωρεί 
αυτό το ν/σχ. προϊόν συμφωνίας και δεν δέχεται κανένα περαιτέρω διάλογο, 
όπως προβλεπόταν. 
 
Συμπέρασμα 1ο: Από τη στιγμή που η Κυβέρνηση δεν θεωρεί επίσημα – 
και ξέρει ότι και νομικά δεν ισχύει- το συγκεκριμένο ν/σχ. ως κύρωση της 
υπογραφείσας κλαδικής συμφωνίας, τίποτα δεν την εμποδίζει στη 
διαδικασία ψήφισής του να τροποποιήσει και άλλες διατάξεις του. Και 
επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι το μεγάλο θύμα θα είναι το κεφάλαιο περί 
εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών, δηλαδή το πολυδιευθυντικό. Άλλωστε 
είναι γνωστές οι αντιδράσεις για το συγκεκριμένο θέμα όχι μόνο αυτών που 
βλέπουν τα προσωπικά τους συμφέροντα   να απειλούνται, αλλά και των 
πολιτικών προσώπων, δηλαδή των βουλευτών και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 
που διαπλέκονται πολιτικά με αυτούς. Μένει απλά να δούμε   τι τερτίπια 
και   ποιες δικαιολογίες  θα χρησιμοποιήσουν για να μην εισπράξουν την 
μήνιν των νοσοκομειακών γιατρών. 
 



Συμπέρασμα 2ο: Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τελικά τη Κυβέρνηση να 
παραμείνει από το κείμενο της σύμβασης είναι η πρώτη παράγραφος που 
λέει ότι «οι νοσοκομειακοί γιατροί κάνουν τις εφημερίες που απαιτούνται». 
Εκεί σίγουρα θα επιμείνει ότι η παράγραφος αυτή αποτελεί προϊόν 
διμερούς συμφωνίας με σκοπό να αγοράσει χρόνο, όπως έκανε παλαιότερα 
με τις γνωστές τροπολογίες Αβραμόπουλου περί παράτασης εφαρμογής των 
ΠΔ. 
 
Συμπέρασμα 3ο: Η επίκληση αυτού του σημείου επιτρέπει και την αθέτηση 
της παραγράφου για 2000 προσλήψεις εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2009, εν όλω ή εν μέρει. 
 
Συμπέρασμα 4ο:  Η Κυβέρνηση προκειμένου να συνεχίσει τη πολιτική 
μαρασμού του δημόσιου νοσοκομείου και του δημόσιου συστήματος υγείας 
με στόχο την  όλο και περισσότερο παράδοση του αγαθού της υγείας στους 
κερδοσκόπους, δεν διστάζει να κοροϊδεύει, να ψεύδεται και να 
γελοιοποιείται με την αθέτηση της υπογραφής της. Μέχρι τώρα οι 
Μαυρογιαλούροι αθετούσαν τις προφορικές υποσχέσεις, τώρα το πολιτικό 
μας σύστημα έχει περάσει σε ανώτερο στάδιο. Αναμενόμενο επακόλουθο 
αυτού του πολιτικού στόχου της Κυβέρνησης είναι ο αυταρχισμός που θα 
ανθίσει ακόμα περισσότερο και σε βάρος των γιατρών. 
 
Ας μη τρέφουν αυταπάτες ορισμένοι συνάδελφοι, ότι ο ραγιαδισμός που 
εκφράζεται με το επιχείρημα ας ψηφιστεί αυτό το ν/σχ και συνεχίζουμε 
μετά τους αγώνες και για τα υπόλοιπα , θα τους εξασφαλίσει την εξέλιξή 
τους σε Διευθυντές. 
Σήμερα, τώρα, οι νοσοκομειακοί γιατροί οφείλουν να αντιδράσουν και να 
συγκρουστούν με αυτό που επιχειρείται να προωθηθεί από την Κυβέρνηση, 
κατά κύριο λόγο συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει η 
ΟΕΝΓΕ. 
Ή κυρώνεται η σύμβαση όπως έχει υπογραφεί ή συντηρείται ο μεσαίωνας 
για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. 
Περιμένουμε από εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης που ως 
άλλες Κασσάνδρες πρόβλεψαν την ασυνέπεια της Κυβέρνησης όχι μόνο να 
αυτοϊκανοποιηθούν, αλλά και να απαιτήσουν την κύρωση της κλαδικής 
συμφωνίας, χωρίς μισόλογα, ακόμα και αν μέχρι τώρα δεν το έχουν ζητήσει. 
Και από αυτό θα κριθούν . 
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