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ΆΜΕΣΕΣ ΣΥΝΔΙΚΆΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ

✚ Επαναφορά του ιατρικού μισθολογίου, αρχικά στα επίπεδα 
του 2012 με εφαρμογή της υπ' αριθ. 431/26-2-2018 Απόφασης 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και άμεση 
καταβολή του συνόλου των αναδρομικών οφειλών

✚ Υπερδιαπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών 
στο ΕΣΥ

 Εισαγωγικός μισθός για τον Επιμελητή Β΄ 2000 
€ καθαρά και ανάλογη γενναία αύξηση του μισθού των 
ειδικευομένων
 Αφορολόγητο στα 12.000 €
 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 Επαναφορά 13ου-14ου μισθού.
 Ενιαίο κονδύλι εφημεριών, με κατάργηση της δι-
αφοροποίησης τακτικών και πρόσθετων και σημαντική 
αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης τους.
 Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών με ειδικό 
φορολογικό συντελεστή 20%, όπως προέβλεπε η κλα-
δική συμφωνία το 2008.
 Αναπροσαρμογή των επιδομάτων θέσεων ευθύ-
νης ιατρών ΕΣΥ στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δημό-
σιο.

✚ Μόνιμες προσλήψεις για ενίσχυση του Συστήματος και 
αναστροφή της μετανάστευσης των νέων γιατρών.  Θεσμοθέ-
τηση μηχανισμού αυτόματης αναπλήρωσης των κενών λόγω 
συνταξιοδότησης. 

✚ Άμεσα θέσπιση γενναίου πλαισίου κινήτρων (οικονομι-
κών- διοικητικών- επιστημονικών) για την προσέλκυση και 
παραμονή ιατρών ΕΣΥ σε άγονες-νησιωτικές περιοχές και σε 
ειδικότητες που υπάρχει έλλειψη.

✚ Μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών.

✚ Ένταξη στα ΒΑΕ και χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος σε 
όλους τους συναδέλφους, σύμφωνα και με την θετική εισήγη-
ση της αρμόδιας επιτροπής . Άμεση έκδοση σύνταξης συνταξι-
οδοτούμενων συναδέλφων

✚ Αναπροσαρμογή Πλαισίου Εκπαίδευσης με βάση τις σύγ-
χρονες ιατρικές εξελίξεις.  Πλήρης κάλυψη των αναγκών για 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευμένων νοσοκομειακών 
ιατρών και ειδικευομένων ιατρών από την πολιτεία.

✚ Σύσταση Προδικαστικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για 
τις υποθέσεις που αφορούν στην ιατρική ευθύνη των γιατρών 
του ΕΣΥ και πλήρη κάλυψη της αστικής ευθύνης των γιατρών 
κατά την διάρκεια άσκησης του κλινικού και εφημεριακού τους 
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Συνάδελφοι

Το 11ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ βρίσκει τον κλάδο των 
ιατρών ΕΣΥ και το σύστημα υγείας συνολικά στον τρίτο χρόνο 
της πανδημίας. Είναι πλέον εμφανής η αποτυχία διαχείρισής 
της από την κυβέρνηση της ΝΔ –αν και αναμενόμενη άλλωστε. 
Αποτυχία που αποτυπώνεται τόσο στη θλιβερή πρωτιά σε θανά-
τους που σχετίζονται με την covid-19 και στην υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα από μη-covid παθολογικές καταστάσεις, όσο και 
στην εικόνα κατάρρευσης του ΕΣΥ.  Αποτυχία που ομολογείται 
πλέον και από την ίδια την κυβέρνηση όταν με έγγραφο του ΕΟ-
ΔΥπαραδέχεται ότι μέχρι 01-03-2022 περισσότεροι από 16.500 
ασθενείς με Covidέχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ και η μέση 
διάρκεια παραμονής των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ ήταν 
περίπου 5 ημέρες.

Ενώ έχει γενικά εμπεδωθεί ως καθολική πεποίθηση η αξία 
της ενίσχυσης των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας (ακόμη και 
ο ίδιος ο ΟΟΣΑ μιλάει πλέον για αύξηση των δημόσιων δαπα-
νών για την υγεία), η κυβέρνηση Μητσοτάκη -δέσμια του νεο-
φιλελεύθερου αφηγήματός της για «λιγότερο κράτος» και των 
ιδεολογικών εμμονών της για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
συμφερόντων- συνεχίζει να ασκεί μια πολιτική ανεπαρκών πα-
ρεμβάσεων «μιας χρήσης», αρνούμενη συστηματικά να προ-
χωρήσει σε ουσιαστική και μακροχρόνια ενίσχυση του ΕΣΥ.  
Αδιαφορεί για τον κίνδυνο να βρεθεί το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας την επόμενη μέρα αποδυναμωμένο και ανίκανο να ανταπο-
κριθεί στις αυξημένες ανάγκες, και μάλιστα φαίνεται ότι αυτό 
ακριβώς επιδιώκει.Προφανώς μόνος στόχος της κυβέρνησης 
είναι η ενίσχυση των μεγαλοκλινικαρχών του ιδιωτικού τομέα 
υγείας.

Η ιδιαίτερη «επιμέλεια» που επέδειξε η ΝΔ να προστατεύσει τον 
ιδιωτικό τομέα προκειμένου να παραμείνει  «covid – free», ακό-
μα και στις φάσεις κορύφωσης των επιδημιολογικών κυμάτων, 
είχε ως αποτέλεσμα την «μονοθεματική» λειτουργία των νοσο-
κομείων και την εξάντληση του προσωπικού τους- κατάσταση 
που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με την άρνηση της κυ-
βέρνησης να επιτρέψει την επιστροφή των συναδέλφων που τέ-
θηκαν σε αναστολή. Συγχρόνως με προκλητικό τρόπο διοχέτευ-
σε πακτωλό κονδυλίων στον ιδιωτικό τομέα υγείας τόσο στους 
μεγαλοκλινικάρχες (μέσω της σκανδαλώδους επιδότησης και 
προστασίας των ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ και την παραπομπή των 
χειρουργικών περιστατικών στα ιδιωτικά χειρουργεία), όσο και 
μέσω των -προκλητικά αφορολόγητων και υψηλοτέρων από 
τους αντίστοιχους ιατρούς του ΕΣΥ- αμοιβών προς τους ιδιώτες 
ιατρούς που απασχολήθηκαν στο ΕΣΥ. Και βέβαια η κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης μόνο για τους ιδιώτες ιατρούς 
επενδύθηκε από τις ανάλογες μικροκομματικές μεγαλοστομίες 
για το ρόλο τους. Συγχρόνως η κερκόπορτα της απασχόλησης 
ιδιωτών ιατρών στο ΕΣΥ έγινε κανόνας, ενώ επιχειρήθηκε και 
θεσμοθετήθηκε η απασχόληση ιατρών του ΕΣΥ σε ιδιωτικές 
κλινικές και χειρουργεία. Είτε εκλιπαρώντας είτε επαινώντας 
τον ιδιωτικό τομέα υγείας, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός 
το μόνο που κατάφερναν ήταν ο εμπαιγμός και η κοροϊδία των 
ιατρών του ΕΣΥ.

Η λογική  με την οποία διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την παν-
δημία είναι αποκαλυπτική των σχεδίων της για ιδιωτικοποίηση 
του ΕΣΥ, η οποία θα επιφέρειτην πλήρη αποδιοργάνωσή του. 
Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών φάνηκε να παγώνει προσω-
ρινά, τώρα όμως η ΝΔ εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε 
επιθετικές νομοθετικές παρεμβάσεις που μέσω των ΣΔΙΤ θα δι-
αμορφώνουν το πλαίσιο κερδοσκοπικής επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας μέσα στις δημόσιες δομές υγείας. Αποκαλύφθηκε 

πλήρως ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση 
ως ευκαιρία για την προώθηση της νεοφιλελεύθερης ατζέντας 
της για ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, τα φιλέτα του 
οποίου φιλοδοξεί να εκχωρήσει στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέρο-
ντα.

Ο υπουργός υγείας, Θ. Πλεύρης, επιβεβαίωσε ότι μέχρι το κα-
λοκαίρι θα υλοποιηθεί το πλάνο για εισβολή ιδιωτών γιατρών 
στο ΕΣΥ με parttime εργασία, απογευματινά χειρουργεία με 
συμμετοχή των ασθενών στο κόστος,ενώ ταυτόχρονα «διαρ-
ρέουν» πληροφορίες για άρση της πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ,η οποία σταδιακά θα οδη-
γήσει σε κατάργηση της  μονιμότητας και του ειδικού ιατρικού 
μισθολογίου. Ήδη επιχειρείται η κατάργηση της μονιμότητας 
μέσω της ανοιχτής προκήρυξης των θέσεων επιμελητών μετά 
την πάροδο πενταετίας.  Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τον κυβερ-
νητικό σχεδιασμό για ιδιωτικοποίηση και άλωση του δημόσιου 
συστήματος υγείαςαρχής γενομένης από την μετατροπή των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ΝΠΙΔ.Η επιλογή να επιμένουν εμμο-
νικά στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, χωρίς να έχουν διδαχτεί 
τίποτε από την πανδημία, είναι επικίνδυνη και εγκληματική και 
γεννά πολλά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της.

Οι ιδεοληπτικές εμμονές για στήριξη συγκεκριμένων οικονομι-
κών συμφερόντων και η απαξίωση του δημόσιου τομέα υγείας 
αποδεικνύονται μοιραίες για τους πολίτες και τη δημόσια υγεία. 
Η νεοφιλελεύθερη  πολιτική  εμπορευματοποίησης της υγεί-
ας και παροχής της ελάχιστης υγειονομικής κάλυψης από το 
κράτος, με μετακύλιση του βάρους της δαπάνης στους πολίτες, 
χτυπά κατάφωρα τις αξίες της καθολικότητας και της ισότιμης 
πρόσβασης και  οδηγεί σε έκπτωση της ποιότητας, με αρνητικά 
αποτελέσματα στηνυγεία των πολιτών.

Πρόκειται για σχέδιο πλήρους αποδιάρθρωσης, που μας 
φέρνει 40 χρόνια πίσω! Δεν θα το αφήσουμε να υλο-
ποιηθεί!  Είμαστε αποφασισμένοι, μέσα από τους καθη-
μερινούς μας αγώνες να ανατρέψουμε  αυτή την πολι-
τική και να διεκδικήσουμε ένα ΕΣΥ αναβαθμισμένο και 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας που εγγυάται την ισότιμη και 
δωρεάν πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε 
ποιοτικές υπηρεσίες.  
 

Το 11ο τακτικό Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ διεξάγεται σ΄ ένα πολύ κρίσι-
μο χρονικά σημείο για το μέλλον του ΕΣΥ και το κίνημα των νοσο-
κομειακών γιατρών.

Το ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ αγωνίστηκε όλα αυτά 
τα χρόνια, θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα την εγγυημένη 
πρόσβαση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις στο ΕΣΥ, τη στήρι-
ξη της δημόσιαςπερίθαλψης, την ενίσχυση των νοσοκομείων με 
ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. Αγωνίστηκε κατά της υπερερ-
γασίας και εφημεριακής εξόντωσης λόγω της υποστελέχωσης, 
της τρομοκρατίας, της αυθαιρεσίας και της απροκάλυπτης  κα-
ταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων από τις  Διοικήσεις,της 
συνεχούς περικοπής των δημόσιων δαπανών υγείας, της ανεργί-
αςκαι της μαζικής φυγής των νέων γιατρών στο εξωτερικό.
Αγωνιστήκαμε κατά της μονοθεματικής λειτουργίας των νοσοκο-
μείων  και της ανορθολογικής διαχείρισης του ιατρικού προσω-
πικού στην διάρκεια της πανδημίας. Επισημάναμε από την αρχή 
-με συνεχείς ανακοινώσεις- τις προθέσεις της κυβέρνησης. Απο-
καλύψαμε τους σχεδιασμούς και προτείναμε ρεαλιστικές λύσεις. 
Θέσαμε έγκαιρα το διεκδικητικό πλαίσιο και σε ότι αφορά τους 
ασθενείς και σε ότι αφορά τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των 
ιατρών.



ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

 ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε να ζήσουμε έντιμα από τον μισθό 
και τις εφημερίες μας νιώθουμε ότι οφείλουμε να ανατρέψουμε 
τη θλιβερή πραγματικότητα στις συνθήκες εργασίας, στις αμοι-
βές και στην υγειονομική περίθαλψη των συνανθρώπων μας.
Το κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών, οφείλει να μην εξα-
ντλείται σε έναν ξύλινο καταγγελτικό λόγο, αλλά να έχει τις δι-
κές του επεξεργασμένες  προτάσεις και διεκδικήσεις σε κάθε 
μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, 
δίνοντας αλληλέγγυα και συλλογικά αποφασιστική μάχη και αξι-
οποιώντας όλες τις υφιστάμενες δομές εκπροσώπησης (Συνε-
λεύσεις Τομέων, Επιστημονικά Συμβούλια, Εκπροσώπους στο 
Δ.Σ. των Νοσοκομείων, Γενικές Συνελεύσεις) και σε κοινούς 
αγώνες με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Μόνον έτσι 
μπορούμε να πετύχουμε.
Δυστυχώς η πλειοψηφία του απερχόμενου Γενικού Συμβου-
λίου επέτρεψε με τους χειρισμούς της και τις ιδεοληψίες της 
στο Υπουργείο να πορευτεί το δρόμο που επέλεξε. Ανέχτηκε το 
γεγονός ότι ο προηγούμενος υπουργός Υγείας της ΝΔ ουσιαστι-
κά δεν έκανε ποτέ διάλογο με την ΟΕΝΓΕ, αρνούμενος αρχικά 
-προσβλητικά και προκλητικά- να την συναντήσει και αγνο-
ώντας την στη συνέχεια. Μία όλη κι όλη φορά συναντήθηκε η 
Εκτελεστική Γραμματεία μαζί του! Ανέχεται τον νυν υπουργό 
Υγείας της ΝΔ, ο οποίος από την κατ΄ αρχήν προκλητική δήλω-
ση άγνοιας του για τα μισθολογικά αιτήματα του κλάδου, προ-
χώρησε στην προσβλητική αγνόηση όχι μόνον των αιτημάτων, 
αλλά και της ίδιας της ΟΕΝΓΕ ως συνομιλητή των αλλαγών που 
έχει εξαγγείλει, τις οποίες η ΟΕΝΓΕ μαθαίνει όχι ως συνομιλη-
τής αλλά ως εισπράκτορας διαρροών. Ακόμη και τροπολογίες 
όπως η κατάπτυστη (ν)τροπολογία για ανοιχτές προκηρύξεις 
των θέσεων ιατρών ΕΣΥ μετά την πενταετία τις πληροφορείται 
κατόπιν εορτής και αφού έχει βουίξει ο τόπος. Η Πρόεδρος της 
ΟΕΝΓΕ είναι απούσα από το σύνολο σχεδόν των νομοσχεδί-
ων του Υπουργείου Υγείας που συζητήθηκαν στη Βουλή, ενώ 
η συμμετοχή της ΟΕΝΓΕ –με ευθύνη και του Προεδρείου- στη 
διαμόρφωση υγειονομικής πολιτικής είναι ανύπαρκτη. Συνει-
δητή ή όχι, η απουσία είναι εμφανής. Άκρως ενδεικτική υπήρξε 
η αποτυχία έναρξης συζήτησης με το Υπουργείο Υγείας για τη 
σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως ήταν από-
φαση του 10ου Συνεδρίου, αλλά και η αποτυχία μετατροπής του 
θετικού κοινωνικού κλίματος υπέρ των γιατρών σε μέτρα ικα-
νοποίησης συνδικαλιστικών αιτημάτων μας.

Μάλιστα, ενώ το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ συνολικά υιο-
θέτησε εποικοδομητική για τον κλάδο και την κοινωνία θέση 
σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, στη συνέχεια το 
προεδρείο παλινωδώντας ανάμεσα σε νομικές και κινηματικές 
λογικές, δεν κατόρθωσε να επιτύχει ούτε στον ένα ούτε στον 
άλλο στόχο. Ούτε δικαστική διερεύνηση και κατάδειξη ευθυνών 
πέτυχε (παρά την προσφυγή μέχρι τον Άρειο Πάγο), ούτε ευρύ 
κινηματικό χαρακτήρα κατόρθωσε να προσδώσει στην διεκδί-
κηση για ένα άλλο ΕΣΥ, σύροντας την ΟΕΝΓΕ σε λογικές κρότου 
και λάμψης, επιδιδόμενη σε ασκήσεις κομματικής γυμναστικής. 
Σε ότι αφορά τις μισθολογικές διεκδικήσεις, παρά την επιμονή 
του ΜΕΤΩΠΟΥ να προταχθούν επιτακτικά, φαίνεται ότι χάθηκε 
η ευκαιρία να γίνουν κοινωνικό αίτημα και να ικανοποιηθούν 

έστω και μερικώς κατά την πανδημία. Μηδέν εις το πηλίκο!

Πολλές Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών βρίσκονται σε αδρά-
νεια και ύπνωση. Μεγάλο μέρος των νοσοκομειακών γιατρών, 
παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την εκρηκτικότητα των προ-
βλημάτων και την κρισιμότητα της συγκυρίας, δεν φαίνεται να 
συμμετέχει ενεργά στις διεκδικήσεις και τη συνδικαλιστική λει-
τουργία του κλάδου, αναμένοντας από αλλού λύσεις ή προσπα-
θώντας μοναχικά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και σε αυτόν 
τον τομέα το Προεδρείο της ΟΕΝΓΕ απέτυχε παταγωδώς στην 
ενεργοποίηση των συναδέλφων, ικανοποιούμενο από «επανα-
στατικά σκιρτήματα» τα οποία δεν συγκινούν κανέναν και βο-
λεύουν την κυβέρνηση. Άλλωστε πολλές φορές το μόνο που 
φαίνεται να τους ενδιαφέρει είναι μια στείρα αντιπολίτευση στις 
θέσεις και την προοπτική του ΜΕΤΩΠΟΥ, το οποίο ούτως ή άλ-
λως δε συμμετέχει στο Προεδρείο. Αρκούνται στον έλεγχο της 
σφραγίδας της  ΟΕΝΓΕ, παρόλο που ο κίνδυνος μετατροπής από 
αυτούς της ΟΕΝΓΕ σε σφραγίδα είναι οαρατός. Και δεν επιδι-
ώκουν την ενεργοποίηση των συναδέλφων από κάτω, από τη 
βάση.

Δυστυχώς η πραγματικότητα τρέχει! Το νέο ΕΣΥ του Μητσοτάκη 
είναι εδώ και η πλειοψηφία της ΟΕΝΓΕ ακόμη ψάχνει (;) τρόπο 
αντίδρασης. Ιδεολογικές περιχαρακώσεις, κομματικές λογικές, 
παρελθοντική ενασχόληση, αδυναμία ανάγνωσης και διαχείρι-
σης των δεδομένων, δυσχέρεια αναγνώρισης των νέων και-
ρών, κρατούν την Ομοσπονδία που κάποτε πρωτοπορούσε στη 
διαμόρφωση του ΕΣΥ και πρωτοστατούσε στις συνδικαλιστικές 
διεκδικήσεις, να παρακολουθεί σα φτωχός συγγενής τις εξελί-
ξεις.

Η λήψη αποφάσεων από το νέο Γενικό Συμβούλιο πρέπει να 
αντανακλά τις ανάγκες και τις αγωνίες των νοσοκομειακών 
γιατρών, όπως εκφράζονται μέσα από τις συνελεύσεις στα Νο-
σοκομεία και όχι τις ανάγκες ανάδειξης συνδικαλιστών ή την 
άσκηση συγκυριακής  μικροπολιτικής με χαρακτηριστικά πα-
ραγοντισμού.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις, οι οποίες 
οδηγούν στην υποβάθμιση του ΕΣΥ,  πρέπει να αποδο-
κιμαστούν αποφασιστικά στο 11ο Συνέδριο. Αποφασι-
στικό βήμαγια την υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου για την αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι η 
ενίσχυση των δυνάμεων του ΜΕΤΩΠΟΥ στο συνέδριο 
της ΟΕΝΓΕ, το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική 
Γραμματεία.

Οι αντιπρόσωποι του ΜΕΤΩΠΟΥ στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ και τα 
μέλη του στο νέο Γενικό Συμβούλιο θα δώσουμε όλες τις δυ-
νάμεις μας προκειμένου να ανατρέψουμε την στασιμότητα που 
έχει επιφέρει στην Ομοσπονδία το σημερινό Προεδρείο  καθι-
στώντας την ένα οργανισμό, ο οποίος διεκπεραιώνει κομματι-
κές εντολές, και δεν έχει καταφέρει να συσπειρώσει τον κλάδο 
ώστε να προχωρήσει και να πιέσει το Υπουργείο και την Κυβέρ-
νηση, σε διαπραγμάτευση προς την κατεύθυνση της επίλυσης   
για τα μείζονα ζητήματα του κλάδου.  



✓Αύξηση των δαπανών για την Υγεία στο 7% του ΑΕΠ

✓Άμεση αναμόρφωση του ιατρικού μισθολογίου με ουσιαστι-
κές αυξήσεις

✓Προσλήψεις γιατρών για την κάλυψη όλων των λειτουργι-
κών αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας με 
μόνιμο προσωπικό

✓Άμεσα θέσπιση γενναίου πλαισίου κινήτρων (οικονομικών- 
διοικητικών- επιστημονικών) για την προσέλκυση και παραμο-
νή ιατρών ΕΣΥ σε άγονες-νησιωτικές περιοχές

✓Συνεχής δωρεάν εκπαίδευση, μετεκπαίδευση οργανωμένη 
από το ΕΣΥ, ειδικευομένων και ειδικευμένων με κάλυψη των 
εξόδων (σεμινάρια, συνέδρια, κλπ) από τους προϋπολογισμούς 
των νοσοκομείων και ευθύνη των Επιστημονικών τους Συμ-
βουλίων

✓Επικαιροποίηση των Οργανισμών των Νοσοκομείων και 
των Κέντρων Υγείας ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανά-
γκες και η ανάπτυξη νέων δομών, με αντικατάσταση των απαρ-
χαιωμένων συντελεστών που ισχύουν από το 1986

✓Κατάρτιση Νέου Χάρτη Δημοσίων Δομών Υγείας με πληθυ-
σμιακά γεωγραφικά και επιδημιολογικά κριτήρια,για την κά-
λυψη των σύγχρονων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού

✓Θεσμική ανασυγκρότηση του ΕΣΥ με δημοκρατική και συμ-
μετοχική Διοίκηση, δημόσια λογοδοσία, αξιοκρατία και μηχα-
νισμούς αξιολόγησης  της ποιότητας των υπηρεσιών

✓Εκδημοκρατισμό του Συστήματος, με την εισαγωγή νέων 
θεσμών όπως η Συνέλευση Τμήματος για τον προγραμματισμό 
και τη στοχοθέτηση της λειτουργίας του τμήματος και η άμεση 
εκλογή Διευθυντών Τομέων από το σύνολο των ειδικευμένων 
γιατρών του

✓Κατάργηση του βαθμού του Συντονιστή Διευθυντή και επι-
λογή Επιστημονικά υπεύθυνου Διευθυντή του Τμήματος με 
θητεία μεταξύ των Διευθυντών  του τμήματος 

✓Ρύθμιση των θεμάτων των γιατρών του ΕΣΥ που εργάζονται 
σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Κλινικές. Δυνατότητα με-
τάθεσης τους σε Τμήματα του ΕΣΥ, εφόσον το επιθυμούν

✓Πλήρης και αποκλειστική Απασχόληση των Πανεπιστημια-
κών Γιατρών και κάθε γιατρού που εργάζεται στο ΕΣΥ, καθώς 
και των στρατιωτικών ιατρών. Ενσωμάτωση των στρατιωτικών 
νοσοκομείων στο ΕΣΥ

✓Ειδική μέριμνα για τους ειδικευόμενους γιατρούς με προ-
τεραιότητα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και εργασιακές συνθή-
κες τους. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης με ενιαία εκπαιδευτικά 
προγράμματα ανά ειδικότητα, με θεσμική θωράκιση του ελέγ-
χου της τήρησής τους. Αποκλειστική και ποιοτική εκπαίδευ-
ση των ειδικευομένων στο πλαίσιο του Δημοσίου Συστήματος 
Υγείας

✓Ανάπτυξη και στελέχωση περαιτέρω κλινών ΜΕΘ, με βάση 
τις διεθνώςαποδεκτές πληθυσμιακές και στελεχιακές αναλο-
γίες

✓Ειδική μέριμνα πλήρους στελέχωσης για κρίσιμα τμήματα 
όπως Χειρουργεία, ΜΕΘ, επεμβατικής ακτινολογίας, αιμοδυ-
ναμικά – βιοπαθολογικάεργαστήρια, μονάδες μεταμόσχευσης

✓Λειτουργία των θεσμοθετημένων αυτοτελών Τμημάτων 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με πλήρη στελέχωση και θε-
σμική δυνατότητα συμμετοχής των ιατρών ΤΕΠ στην τακτική 
λειτουργία των Τμημάτων της ειδικότητας τους

✓Περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του συστήματος της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και λειτουργική διασύνδεση 
του με τα Νοσοκομεία

✓Ανάπτυξη νέων ΤΟΜΥ και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) 
και κατ’ οίκον νοσηλείας

✓Ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας

✓Ανάπτυξη Δημόσιων Μονάδων Αποκατάστασης και Δημόσι-
ων Δομών μετανοσοκομειακής και ανακουφιστικής φροντίδας

✓Ουσιαστική Αλλαγή της Ψυχιατρικής περίθαλψης, με εφαρ-
μογή της τομεοποίησης των υπηρεσιών, σε ένα κοινοτικό δί-
κτυο συνεργασίας και φροντίδας στα πλαίσια ολοκλήρωσης 
της ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης Εφαρμογή της ολιστικής θε-
ραπευτικής προσέγγισης, αποκέντρωση της Διοίκησης,προ-
στασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και συμμετοχή 
των ληπτών και των οικογενειών τους στην λήψη αποφάσεων. 
Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία 
και την φροντίδα των ασθενών με μη καταλογισμό, καθώς και 
για την δικαστική συμπαράσταση. Ενίσχυση και δικτύωση των 
υπηρεσιών για το παιδί και τον έφηβο(νοσηλεία, κοινοτικές 
υπηρεσίες). Δημόσιες πολιτικές για τις εξαρτήσεις

✓Αναβάθμιση της Δημόσιας Οδοντιατρικής φροντίδας στα 
Νοσοκομεία και τα Κ.Υ.

✓Ηθικοποίηση του Συστήματος Υγείας και συστηματικές πα-
ρεμβάσεις για την εξάλειψη των φαινομένων παραοικονομίας, 
διαπλοκής και συναλλαγής

✓Επιτάχυνση της  διαδικασίας των κρίσεων των γιατρών  του 
ΕΣΥ και επαναφορά στην προηγούμενη μοριοδότηση της συνέ-
ντευξης,αντί της σημερινής αυξημένης μοριοδότησής  της που 
δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες

✓Κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει την συμμετοχή 
στις εξετάσεις ειδικότητας των συναδέλφων που δεν έχουν εκ-
πληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου. Αναγνώριση 
ως προϋπηρεσίας για την πρόσληψη στο ΕΣΥ,τόσο της υποχρε-
ωτικής όσο και της επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου. Σταδιακή 
κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, με την θέ-
σπιση ειδικών κινήτρων, την βαθμιαία στελέχωση με γενικούς 
γιατρούς, μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ένα δίκτυο 
ολοκληρωμένης ΠΦΥ

✓Άμεσοςεκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του 
ΕΣΥ, με κρατική χρηματοδότηση και παράλληλη αξιοποίηση 
των ΕΣΠΑ και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να 
σταματήσει η σκανδαλώδης πριμοδότηση του κρατικοδίαιτου 
ιδιωτικού τομέα. Απόλυτη έμφαση στην αυτοτέλεια του ΕΣΥ σε 
ιατρικές πράξεις επεμβάσεις και εξετάσεις

✓Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας των νοσοκομείων και Κ.Υ.

✓Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήμα-
τος Αιμοδοσίας σε εναρμόνιση με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές 
οδηγίες, για την απόκτηση εθνικής αυτάρκειας ασφαλούς αί-
ματος και παραγώγων του.

ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΎΓΈΙΑΣ
ΤΗΣ ΈΠΟΜΈΝΗΣ ΜΈΡΑΣ ΣΗΜΑΙΝΈΙ:

ΤΟ ΜΈΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΈΙ ΣΈ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΟΛΟΎΣ
ΤΟΎΣ ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΑΚΟΎΣ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΤΩΝ Κ.Ύ.

ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΈΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΈΘΝΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΎΓΈΙΑΣ
ΜΈ ΈΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΞΙΟΠΡΈΠΈΙΣ ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΣΎΝΘΗΚΈΣ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΈ ΝΈΟΎΣ ΘΈΣΜΟΎΣ ΠΟΎ ΘΑ ΑΠΟΤΡΈΨΟΎΝ ΤΗΝ ΈΜΠΟΡΈΎΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΎ 


