
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 

Αθήνα 13  Σεπτεμβρίου 2016 

Α.Π:7423 

 

 

  

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 

      

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. συνεδρίασε στις 09/09/2016 στην Θεσσαλονίκη. Στη συνεδρίαση 

συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν τα μέλη του Γ.Σ και πρόεδροι των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών 

από όλη τη χώρα.  

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων ήταν η αγωνία για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στα 

νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, λόγω των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και της 

ασφυκτικής υποχρηματοδότησης. Η αγωνία για την επιταχυνόμενη συρρίκνωση, την υποβάθμιση των 

υπηρεσιών, την εικόνα διάλυσης σε αρκετές περιπτώσεις, το βάθεμα της εμπορευματικής λειτουργίας 

των δημόσιων μονάδων υγείας, όπως έγινε με το νοσοκομείο της Σαντορίνης που διαχειρίζεται η 

Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.Μ.Υ. Για τα πολλαπλά κρούσματα αυταρχισμού ενάντια σε γιατρούς του ΕΣΥ από 

διοικητές νοσοκομείων - διοικητές ΥΠΕ - μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο.   

Οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, όλος ο λαός βιώνουμε καθημερινά τις οδυνηρές συνέπειες 

της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται στο χώρο της Υγείας. Η σημερινή κυβέρνηση 

ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τους προκατόχους της στην εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ε.Ε. που 

αντιμετωπίζουν την Υγείας ως βάρος και κόστος για το κράτος και την εργοδοσία αλλά και πεδίο 

κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτός είναι λόγος της μείωσης της χρηματοδότησης 

από το κράτος, της μισθολογικής και επαγγελματικής εξουθένωσης των υγειονομικών, της αύξησης των 

πληρωμών από τους ασθενείς.  

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν ανεχόμαστε άλλο οι ανάγκες οι δικές μας αλλά και των ασθενών μας να 

μπαίνουν στην ζυγαριά του κόστους, τα δικαιώματα μας να κουτσουρεύονται στην προκρούστεια κλίνη 

των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. 

Ζούμε την τραγική αντίφαση σε μία περίοδο που η εκρηκτική πρόοδος της επιστήμης και της 

τεχνολογίας δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με παλιότερα, για σύγχρονες –ποιοτικές-

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας για όλο τον πληθυσμό, ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα του 

πληθυσμού να στερείται φάρμακα και θεραπείες λόγω οικονομικής αδυναμίας και ταυτόχρονα η μεγάλη 

πλειοψηφία των υγειονομικών να οδηγούμαστε σε εξαθλίωση και να μας στερούν τη δυνατότητα  της 

επιστημονικής προσφοράς.  



Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε με την αθλιότητα! Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για νέο γύρο 

επίθεσης σε βάρος μας μπροστά στο κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης. Νέο πακέτο «προαπαιτούμενων» 

αντιλαϊκών μέτρων για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δις. Αυτή είναι η «δίκαιη  ανάπτυξη» που 

ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στο στόχαστρο μπαίνει το χτύπημα των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών, το δικαίωμα στην απεργία, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας με αγώνες. 

 Να δώσουμε μαχητική απάντηση. Οργανώνουμε τους αγώνες μας για την απόκρουση και την ανατροπή 

της καταστροφικής για το λαό πολιτικής που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι 

προκάτοχοι της, και υπαγορεύεται από το κεφάλαιο, τα μνημόνια διαρκείας, την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.  

Απαιτούμε δημόσια δωρεάν Υγεία για όλο το λαό! Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 

χώρο της Υγείας. 

 

Άμεσα διεκδικούμε: 

-Μαζικές προσλήψεις, μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των 

ειδικοτήτων, με σύντομες διαδικασίες. Να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις που 

σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις ανέρχονται σε 6.000 για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και 

σε πάνω από 40.000 για το λοιπό προσωπικό. 

-Να σταματήσει άμεσα το άθλιο καθεστώς της υποτιθέμενης κάλυψης κενών με αναγκαστικές 

μετακινήσεις, επιβαλλόμενη εξοντωτική, απλήρωτη σε αρκετές περιπτώσεις, υπερεργασία και ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις. Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης 

-Καμία απόλυση κανενός εργαζόμενου σε καθεστώς ελαστικής - προσωρινής εργασίας. Μόνιμη και 

σταθερή δουλειά για όλους. 

-Άμεσα ριζικά μέτρα για την αναστροφή του καταστροφικού ρεύματος ιατρικής μετανάστευσης με 

εξασφάλιση από το κράτος όλων των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την εκπαίδευση των 

ειδικευόμενων, την εργασιακή και επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Απορρίπτουμε κάθε σχέδιο 

φραγμών (εξετάσεις ή άλλου είδους) για την ειδικότητα. Μέτρα προστασίας και ανακούφισης για τους 

άνεργους γιατρούς.    

-Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών και επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2010. Όχι 

στην κατάργηση του ειδικού μισθολογίου. Κατάργηση της τροπολογίας Αλεξιάδη παγώματος των 

μισθολογικών προαγωγών και ωριμάνσεων από  01/01/2017. Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων 

εφημεριών χωρίς περικοπές. 

-Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στη βάση των αντιδραστικών οδηγιών της Ε.Ε. 

-Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και ρυθμίσεων που εξανεμίζουν τις συντάξεις, μειώνουν 

τις τρέχουσες αποδοχές και αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 

-Επαρκής χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό των δημόσιων μονάδων 

Υγείας. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμών των ασθενών.  



-Να σταματήσουν άμεσα όλα τα φαινόμενα αυταρχισμού και τρομοκρατίας από Υπουργείο-Διοικήσεις 

ΥΠΕ-Διοικήσεις Νοσοκομείων και Διευθυντών ενάντια στους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους 

υπόλοιπους υγειονομικούς. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως δε θα ανεχτούμε τέτοια γεγονότα 

που τελευταία έχουν πάρει μεγάλη έκταση. 

 

Για το επόμενο διάστημα καλούμε : 

-Τις  Ενώσεις να συγκαλέσουν γενικές συνελεύσεις ανά Ένωση ή ανά νοσοκομείο την εβδομάδα 19-23/9 

με αιχμή το μισθολογικό και τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα. Ανοίγουμε την συζήτηση για νέα κλαδική 

συμφωνία νοσοκομειακών γιατρών - πολιτείας που θα ενσωματώνει τα δίκαια αιτήματά μας: Για 

προσλήψεις μόνιμων επιμελητών σύμφωνα με τις ανάγκες. Για επιστημονική και επαγγελματική 

αξιοπρέπεια. Για απόρριψη των αντιδραστικών ρυθμίσεων της ΕΕ που προβλέπουν κατάργηση του 

σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και της διάκρισης  πρωινού ωραρίου - εφημεριακού χρόνου, 

στρώνουν το έδαφος για εφαρμογή κυκλικών ωραρίων και απλήρωτη υπερεργασία.  

-Σε συμμετοχή στη στάση εργασίας  11:00 π.μ - 15:00 μ.μ. την Τρίτη 20/9 και στην κινητοποίηση 

εργολαβικών εργαζόμενων και σωματείων νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά στο Υπ. Υγείας. 

-Σε συμμετοχή στην παναττική στάση εργασίας 7:00-11:00 στις 6/10 και στις κινητοποιήσεις των  

σωματείων των νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά, με προοπτική απεργιακής κλιμάκωσης το επόμενο 

διάστημα. 

-Στην οργάνωση δράσεων για το οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας των νέων γιατρών και στην συμμετοχή 

σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε συντονισμό με σωματεία και ομοσπονδίες από άλλους κλάδους. 

-Σε εκλογές για την ανάδειξη νοσοκομειακών επιτροπών των Ενώσεων. Οι επιτροπές θα δώσουν ώθηση 

στη συμμετοχή των συναδέλφων στις συλλογικές διαδικασίες, μπορούν και πρέπει να γίνουν ζωντανά 

κύτταρα αγώνα και αντίστασης των Ενώσεων των νοσοκομειακών γιατρών. 

 


