
Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ (23/02/2009) 

Ήταν όντως επεισοδιακή η σημερινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 
ΟΕΝΓΕ. Τσούκαλος και Λαοπόδης, εκπροσωπώντας την ΔΗΚΝΙ και ΠΑΣΚΕ 
αντίστοιχα, προσπάθησαν απεγνωσμένα να πείσουν ότι αυτό που συζητείται στη 
Βουλή είναι κατά 95% κλαδική σύμβαση. Συνεπώς με λίγη καλή θέληση καθώς και 
μερικές βελτιώσεις μπορεί να εκληφθεί ως 100% κλαδική σύμβαση. 

Η σφοδρή αντίδραση όλων των άλλων μελών του Γενικού Συμβουλίου 
ανάγκασαν την ιερή σύμμαχία να αναδιπλωθεί. Το κείμενο που ξυνέγραψε Λαοπόδης 
και υπερψήφισε Τσούκαλος (καθώς και σύσσωμη η παράταξή του) είναι μνημειώδες 
στην αερολογία και ασυνταξία.  

Είναι ένα κείμενο σουρεαλιστικού συνδικαλισμού! 

 Α.- Το παρακάτω κείμενο ψηφίστηκε από κοινού από ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ ως 
απόφαση του σημερινό Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πλειοψήφησε. Έχω 
αφήσει ως έχει τη στίξη και τη σύνταξη. Είναι όντως σουρεαλιστικό, χωρίς 
ταυτόχρονα να δίνει στον Αβραμόπουλο αυτό που επιθυμούσε, δηλαδή τη ρητή και 
ανεπιφύλακτη στήριξη των γιατρών στο νομοθετικό του πόνημα. Προφανώς ο 
συντάκτης του κειμένου Β. Λαοπόδης δεν είχε την τόλμη να τραβήξει το χαλί κάτω 
από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, παρά την ευκαιριακή πλειοψηφία που 
σχημάτισε με τον ευρισκόμενη σε δεινή θέση Στάθη Τσούκαλο. 

Το κείμενο έχει ως εξής: 

 Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, εκτιμά ότι:  

1 – Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών ανάγκασε την 
Κυβέρνηση να υπογράψει με την ΟΕΝΓΕ την Κλαδική Σύμβαση της 1/12/08 την 
οποία χωρίς καμιά αιτιολογία δεν έφερε στην Βουλή για ψήφιση. 

2 – Ο κατατεθείς νόμος εμπεριέχει  ρυθμίσεις  υποκαθιστώντας την Σ.Σ.Ε που 
μετά τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις τροποποιήθηκε και σύμφωνα με τις 
νέες τροπολογίες της Κυβέρνησης η απόκλιση από την αρχική σύμβαση είναι η 
μείωση  των μισθών, η αφαίρεση του αφορολογήτου και η μη αναφορά για τις 
προσλήψεις 2.500 γιατρών το 2010, συνιστούν αποκλίσεις. Θεωρώντας ότι η 
ψήφιση αυτούσια των κατατεθειμένων τροπολογιών και η έκδοση άμεσα της 
νέας εγκυκλίου  για το plafon {πού σήμερα είναι σύμφωνο με τον νέο νόμο για 
το μισθολόγιο των δικαστικών (3891/08} είναι όροι απαράβατοι για να 
θεωρηθεί η νέα ρύθμιση ότι αντανακλά μετά την ψήφισή του νόμου  Σ.Σ.Ε για 
την οποία η ΟΕΝΓΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται  ότι: τα όποια ελλείμματά της 
θα αναθεωρηθούν από την νέα συλλογική σύμβαση του 2010. 

 Β.- Το παρακάτω κείμενο προτάθηκε από την Αγωνιστική Ενότητα Γιατρών 
(ΑΕΓ): 

  



Το Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι μετά από πολύχρονους αγώνες για την 
εργασιακή και μισθολογική αξιοπρέπεια των νοσοκομειακών γιατρών, ήρθε ή 
ώρα να κατοχυρωθούν νομοθετικά οι ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στα 
πλαίσια της κλαδικής συμφωνίας της 1ης Δεκεμβρίου 2008.  

Εκτιμούμε  ότι  το  Σχέδιο  Νόμου  που συζητείται τελικά στη  Βουλή  έχει 
βελτιώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο που συζητήθηκε  στην Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων  ως  αποτέλεσμα των δυναμικών κινητοποιήσεων των 
νοσοκομειακών γιατρών. Υπάρχουν  όμως  σημαντικές  αποκλίσεις  από τα 
συμφωνηθέντα  στη Συλλογική Σύμβαση:  

-η αφαίρεση των 2500 νέων θέσεων για  το 2010  

-η ασαφής  αναφορά στην ετήσια διάρκεια της  Συλλογικής  Σύμβασης  

-η έλλειψη πρόβλεψης για κατάργηση του πλαφόν 

-η απάλειψη της κατάργηση του αφορολόγητου των εφημεριών που υπερβαίνουν 
τις  4 

-η αφαίρεση της προσέγγισης στην αμοιβή της  υπερωριακής  απασχόλησης που 
ισχύει στο Δημόσιο  

-τα ελεγχόμενα  Συμβούλια Κρίσης  

-η οριοθέτηση του 20% των προσλήψεων με βαθμό που επιθυμούν οι 
Διοικήσεις, δηλαδή ουσιαστικά ως Διευθυντών που θα έχουν 4 μόνο χρόνια από 
τη λήψη ειδικότητας. 

-η έλλειψη εγγυήσεων ότι οι δεδουλευμένες εφημερίες από το Νοέμβριο του 
2008 μέχρι σήμερα θα καταβληθούν στους γιατρούς. 

Το Γενικό Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό που προέχει σήμερα  είναι να 
υπερψηφιστούν όλες οι ρυθμίσεις που συμπεριλήφθησαν στην τελική 
βελτιωμένη μορφή του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Ολομέλεια της 
Βουλής και να αποκατασταθούν οι όποιες αποκλίσεις υφίστανται από το 
υπογεγραμμένο κείμενο της κλαδικής συμφωνίας. Καλούμε Βουλευτές και 
Κόμματα που έχουν καταλήξει σε  διαφορετικές θέσεις  να στηρίξουν την 
παραπάνω στάση και να εμπλουτίσουν τον διάλογο  για τη Συλλογική Σύμβαση 
του επόμενου έτους. Αυτό θ΄ αποτελέσει ένα ώριμο και αναγκαίο βήμα 
ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό δυναμικό, ενώ  θα αναβαθμίσει  ταυτόχρονα  τις  
εργασιακές  συνθήκες, τη μισθολογική θέση και τη βαθμολογική εξέλιξη των 
νοσοκομειακών γιατρών.   

Εν κατακλείδι, το Γενικό Συμβούλιο προτρέπει την Ολομέλεια του 
Κοινοβουλίου στην κύρωση της κλαδικής συμφωνίας που συνυπογράψαμε με 
τον Υπουργό Υγείας και θα καθορίσει την τελική του θέση μετά την 
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στη Βουλή.  

  



 

Θα επανέλθουμε με αναλυτικό σημείωμα για όσα διαδραματίστηκαν στην σημερινή  
επεισοδιακή συνεδρίαση. Να σημειώσουμε ότι αποφασίστηκε συμμετοχή στην 
απεργία της ΑΔΕΔΥ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου και σύγκληση νέου Γενικού 
Συμβουλίου την Τετάρτη 4 Μαρτίου, οπότε θα έχουμε ανά χείρας το ψηφισμένο 
νομοσχέδιο, ώστε να προβούμε σε συνολική αξιολόγηση και στάθμιση της στάσης 
μας. 

Συναδελφικά 

Δημήτρης Βαρνάβας 

Γ - Σχέδιο απόφασης της ΑΡΣΙ στο σημερινό Γενικό Συμβούλιο 

       Η κλαδική συμφωνία που συνυπογράψαμε με το υπουργείο υγείας στις 1/12/08 
(μετά από μεγάλες δικές μας υποχωρήσεις σε σχέση με τα αιτήματα και τις θέσεις του 
έκτακτου συνεδρίου μας τον Ιούνιο) αποτελούσε μια διστακτική νέα αρχή προς την 
κατεύθυνση στήριξης του δημόσιου συστήματος περίθαλψης ,καθώς προέβλεπε : 
α)2000 προσλήψεις γιατρών για το 2009 και άλλες 2500 για το 2010, β)κρίσιμες 
θεσμικές ρυθμίσεις που θα εξασφάλιζαν ένα γιατρό λιγότερο κουρασμένο και με 
μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια γ) ένα σύστημα εσωτερικής επιστημονικής εξέλιξης 
και δημοκρατίας που θα έβαζε οριστικά τέλος στο αυθαίρετο διευθυντικό δικαίωμα 
και τη νομή των κλινικών του ΕΣΥ από ένα στρώμα μεγαλογιατρών με υπερεξουσίες 
εις βάρος των ασθενών και των μάχιμων γιατρών του ΕΣΥ και δ) έδινε πίσω ένα πολύ 
μικρό μέρος από την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των νοσοκομειακών γιατρών 
τα τελευταία 10 χρόνια, τόσο ώστε να τους επιτρέπει να μην νιώθουν απόλυτα 
ταπεινωμένοι από ένα σύστημα που μέχρι τώρα τους εξουθενώνει εργασιακά και τους 
ευτελίζει μισθολογικά. 

        Ο υπουργός υγείας κ. Αβραμόπουλος κατέθεσε τελικά στη βουλή με 2 μήνες 
καθυστέρηση όχι τη σύμβαση που ο ίδιος με τυμπανοκρουσίες υπέγραψε μαζί με τον 
πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ στις 1/12/08, αλλά ένα σημαντικά διαφορετικό νομοσχέδιο που 
αλλοιώνει βάναυσα τη σύμβαση και μάλιστα χωρίς να προειδοποιήσει καν για αυτή 
την αλλαγή την ΟΕΝΓΕ, στην οποία δήλωνε μέχρι τελευταία στιγμή ότι θα κυρωθεί 
αυτούσια η σύμβαση. Στο κατατεθέν στη βουλή  νομοσχέδιο εξαφανίζονται οι 2500 
προσλήψεις της επόμενης χρονιάς, περικόπτονται οι συμφωνημένες  αυξήσεις στους 
βασικούς μισθούς και το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών ελαφρύνσεων που θα 
έπαιρναν οι γιατροί ως ελάχιστο αντιστάθμισμα για τη συνέχιση του καθεστώτος 
υπερεργασίας τους πέραν των νόμιμα προβλεπόμενων ωρών ανα εβδομάδα (48 και 
56),κονιορτοποιείται το γνήσιο πολυδιευθυντικό σύστημα εσωτερικής δημοκρατίας 
και εξέλιξης και το σημαντικότερο όλων δεν προβλέπεται λήξη της σύμβασης μετά 
από 1 χρόνο κάτι στο οποίο επιμέναμε έντονα από την αρχή , καθώς είναι η μόνη 
ασφαλιστική δικλείδα που θα μας επέτρεπε ως ΟΕΝΓΕ να ελέγξουμε το βαθμό της 
υλοποίησης των συμφωνηθέντων απέναντι σε ένα υπουργείο που ειδικά στο θέμα των 
προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτών έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια παντελώς 
αναξιόπιστο. 

          Το Γ.Σ. δεν δέχεται καμιά δικαιολογία για την υπαναχώρηση του υπουργού 
υγέιας από την υπογραφή του και απαιτεί αύριο στη βουλή να γίνουν όλες οι 



απαραίτητες τροποποιήσεις στο κατατεθέν νομοσχέδιο που να το καταστήσουν ίδιο 
με την κλαδική συμφωνία της 1\12\08. Το Γ.Σ. αποδοκιμάζει την στάση βουλευτών 
της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να παρουσιάσουν το 
πολυδιευθυντικό σύστημα ως αναξιοκρατικό και ουσιαστικά υπερασπίστηκαν το 
μεγαλοκατεστημένο στο χώρο του ΕΣΥ, ενώ γνωρίζουν πώς αυτό που προέβλεπε η 
κλαδική σύμβαση δεν ήταν τίποτε διαφορετικό από αυτά που ισχύουν στην εξέλιξη 
των μελών ΔΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.έδωσαν το αναγκαίο πάτημα στον 
υπουργό για να αναιρέσει την υπογραφή του. 

          Το Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ δηλώνει ξεκάθαρα ότι περιμένει αύριο από την Βουλή να 
κυρώσει τη συμφωνία που υπέγραψε ο πρόεδρος της με τον υπουργό κ. 
Αβραμόπουλο στις 1\12\08 και δεν αναγνωρίζει ως συμφωνία τα μέχρι σήμερα 
τροποποιημένα κείμενα νομοσχεδίου που κατατέθηκαν για συζήτηση στην επιτροπή 
κοινωνικών υποθέσεων και στην ολομέλεια. Σε κάθε περίπτωση η ΟΕΝΓΕ θα 
καθορίσει την τελική της στάση με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή. 

          Το Γ.Σ. τέλος απαιτεί από το υπουργείο υγείας να εκδώσει άμεσα τις 
υπουργικές αποφάσεις για την κατανομή των κονδυλίων των εφημεριών στα 
νοσοκομεία της χώρας για να γίνει άμεσα και η πληρωμή των εφημεριών μετά το 
Νοέμβριο του 2008 και μέχρι σήμερα. Σε αντίθετη περίπτωση καλεί τις ενώσεις μέλη 
της ΟΕΝΓΕ  να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας των γιατρών, ειδικών και 
ειδικευομένων, από τις αρχές Μαρτίου 2009. 

 


