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Συνάδελφοι 

Η υπογραφή την 1-12-08 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των 
νοσοκομειακών γιατρών ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και την ΟΕΝΓΕ θεωρήθηκε 
από την κυβέρνηση ως «η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση-παρέμβαση στο χώρο της 
Δημόσιας υγείας από ιδρύσεως του ΕΣΥ» και ως «η μόνη δυνατότητα για 
παρεκκλίσεις από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εργασίας» 

Για την ΟΕΝΓΕ η Συλλογική Σύμβαση ήταν δικαίωση ορισμένων από τους 
στόχους που θέσαμε και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ΕΣΥ μέσα από την 
πρόσληψη 2000 νέων γιατρών για το 2009 και 2500 γιατρών για το 2010 καθώς και 
στην ικανοποίηση συγκεκριμένων εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων. 

Δυό μήνες μετά, η κυβέρνηση αθετεί την υπογραφή του υπουργού υγείας στο 
κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης, αγνοεί τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη 
Βουλή και τη γνωστοποίηση στα Κοινοτικά Όργανα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με 
τους νοσοκομειακούς γιατρούς και κατατέθηκε στις 5-2-09 στη βουλή σχέδιο νόμου 
περί «ρύθμισης των όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ 
σύμφωνα με το ΠΔ 76/2005 και άλλες διατάξεις», το οποίο αναιρεί βασικά στοιχεία 
της Συλλογικής σύμβασης και κυρίως την ετήσια διάρκειά της και οικονομικά μεγέθη 
της και την χρονική δέσμευση για 2500 προσλήψεις. 

Είναι προφανές ότι για λόγους πολιτικής αξιοπιστίας και συνδικαλιστικής 
συνέπειας, αλλά κυρίως για λόγος σεβασμού της συλλογικής αξιοπρέπειας των 
νοσοκομειακών γιατρών, η ΟΕΝΓΕ δεν μπορεί παρά να καταγγείλει αυτή τη 
μεθόδευση και να εμμείνει στην πλήρη εφαρμογή όλων των όρων ης κλαδικής 
συμφωνίας που συνυπογράψαμε. 

Κατόπιν τούτων το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφασίζει και: 

• Καταγγέλλει την κυβερνητική αναξιοπιστία  
• Απαιτεί την άμεση κύρωση από τη Βουλή της κλαδικής σύμβασης, όπως 

ακριβώς υπογράφτηκε την 1-12-09.  
• Καλεί τις Ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών να εφαρμόσουν Προγράμματα 

εφημεριών στη βάση του υπάρχοντος Εθνικού Δικαίου.  
• Προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 

2009 και στη συνέχεια τη σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων Ενώσεων των 
Νοσοκομειακών γιατρών για την κλιμάκωση του αγώνα και νέο Γενικό 
Συμβούλιο.  

• Οργανώνουμε συνέντευξη τύπου της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ 
τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.  

• Ενημερώνουμε όλους τους μαζικούς κοινωνικούς φορείς για το οξύτατο 
κοινωνικό πρόβλημα που θα προκύψει. 

Για το Γενικό Συμβούλιο  της ΟΕΝΓΕ 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας 

 


