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ΠΛΕΥΡΗ 30/9/22 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/9/22 συνάντηση της Εκτελεστικής 

Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ με τον υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, 34 ημέρες μετά το αίτημα 

της Ομοσπονδίας για συνάντηση. Στην συνάντηση δεν παραβρέθηκε η Αν. υπουργός 

κα Γκάγκα. 

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: 

1. Ιατρικό μισθολόγιο: Γνωστοποιήθηκε στον υπουργό ότι μετά τις 

δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ (2018, 2022) και του Αρείου Πάγου (2022) που 

έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις και τις αναπροσαρμογές των 

ιατρικών μισθολογίων (2012,2017), δεν υφίσταται ιατρικό μισθολόγιο των 

γιατρών του ΕΣΥ παρά μόνον αυτό της κλαδικής συμφωνίας του 2009 (Ν. 

3754). Λόγω του πλέγματος των διατάξεων που έχουν ψηφιστεί έκτοτε (2009 

και μετά) απαιτείται συζήτηση για νέο ιατρικό Μισθολόγιο που να 

αντικατοπτρίζει τις τωρινές ανάγκες με την σύναψη νέας κλαδικής 

συμφωνίας. Η αύξηση του 10% μεσοσταθμικά που ανακοινώθηκε από την 

κυβέρνηση, δεν καλύπτει το μέγεθος των απωλειών της 12ετίας. 

Απάντηση: Η αύξηση του 10% που δόθηκε, είναι ό,τι μπορεί να δοθεί από την 

κυβέρνηση. Η αύξηση θα είναι 5% επί του βασικού μισθού, 120 ευρώ αύξηση στο 

επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και 30 ευρώ αύξηση στο επίδομα θέσης 

ευθύνης. 

Το μέτρο θα ψηφιστεί το 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα εξειδικευτεί 

ανά βαθμίδα. Δεσμεύτηκε να μας στείλει την εξειδίκευση των αυξήσεων. 

2. Απλήρωτες πρόσθετες εφημερίες, καθυστερήσεις στις πληρωμές των 

τακτικών καθώς και η απλήρωτη επιπλέον ειδική αμοιβή 250 Ε ανά εφημερία, 

στις πρόσθετες εφημερίες αναισθησιολόγων, πνευμονολόγων, παθολόγων 

και υπηρετούντων σε ΜΕΘ, του άρθρου 90 του Ν.4850/21. Επισημάνθηκε ότι 

σε πολλά νοσοκομεία οι πρόσθετες εφημερίες παραμένουν απλήρωτες εδώ 

και 14 μήνες, και στην ειδική αμοιβή πρέπει να  συμπεριλαμβάνονται και οι 

επικουρικοί γιατροί. Τονίσαμε ότι δεν έχει κατατεθεί τροπολογία που να 

αυξάνει το ποσοστό των πρόσθετων εφημεριών μετά τις 1/10/2022 από 9 σε 

15%, και κατά συνέπεια, θα υπάρξει πάλι πρόβλημα πληρωμής των 

πρόσθετων εφημεριών. Προτείναμε να κατατεθεί τροπολογία που να 



εξασφαλίζει την πληρωμή όλων των δεδουλευμένων πρόσθετων εφημεριών 

από 1/4/2022 και μετά, κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων. Επισημάνθηκε 

επίσης το γεγονός ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για διευκόλυνση της 

πληρωμής των προσθέτων εφημεριών (η οποία έχει κατατεθεί ήδη από την 

αξιωματική αντιπολίτευση). Συγκεκριμένα, τα ποσά από τα κονδύλια 

τακτικών εφημεριών, που λόγω υποστελέχωσης και μικρού αριθμού γιατρών, 

πλεονάζουν, να μπορούν να διατίθενται από τα νοσοκομεία για την 

αποζημίωση των πρόσθετων εφημεριών. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για 

αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και αφορολόγητες πρόσθετες 

εφημερίες όταν εξαναγκάζονται οι γιατροί να τις κάνουν. Αν δεν πληρωθούν 

οι εφημερίες θα ξεκινήσουμε μαζικές επισχέσεις εργασίας. 

 

Απάντηση: Δεσμεύτηκε ότι εντός του Οκτωβρίου θα πληρωθούν όλες οι πρόσθετες 

εφημερίες μέχρι και τον Μάρτιο του 2022, και ότι για την ειδική αμοιβή υπάρχουν 

τα χρήματα και θα πληρωθούν εντός του Οκτωβρίου. Για ένταξη των επικουρικών 

γιατρών στην ειδική αμοιβή δεν απάντησε.    

3. Σχετικά με το νομοσχέδιο που κυοφορείται αναφορικά με την 

δευτεροβάθμια περίθαλψη που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση αλλά και διαλύει το ΕΣΥ, επισημάναμε ότι αυτό δεν έχει δοθεί 

στην ΟΕΝΓΕ επισήμως, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας, αν και 

γνωρίζουμε το περιεχόμενο του. Η αναπληρώτρια υπουργός το έχει δώσει 

στον ΠΙΣ για να συζητηθεί εκεί.  

Απάντηση: Οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν είναι οι τελικές, και όταν έχουμε την 

τελική διαμόρφωση θα το διαβουλευτούμε με την ΟΕΝΓΕ, παρουσία της 

αναπληρώτριας υπουργού, που έχει και την αρμοδιότητα. Το νομοσχέδιο θα μπει σε 

διαβούλευση το 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. 

4. Από πλευράς ΟΕΝΓΕ ζητήσαμε επιτακτικά να προκηρυχθούν και οι 

υπόλοιπες 350 θέσεις που εκκρεμούν και να προκηρυχθούν όλες οι 

κενές οργανικές θέσεις των αναισθησιολόγων στα νοσοκομεία. Επίσης 

ζητήσαμε να προκηρύσσονται, σε σοβαρά υποστελεχωμένα τμήματα, το 

σύνολο των κενών οργανικών θέσεων, ώστε αυτά με τις συνταξιοδοτήσεις να 

μην κλείσουν και να προκηρυχθούν μαζικά όλες οι κενές οργανικές θέσεις σε 

εξειδικευμένα τμήματα. 

Απάντηση: Η πρόθεση του Υπουργείου είναι να  προχωρήσουν άμεσα οι προκηρύξεις 

των αναισθησιολόγων. Όσον αφορά δε τις υπόλοιπες 350 θέσεις, δεν έχει 

αποφασιστεί ακόμη αν θα προκηρυχθούν πριν ή μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου 

για την δευτεροβάθμια περίθαλψη.  

5. Ζητήσαμε τη κατάργηση της εγκυκλίου Χουλιαράκη για τον καταλογισμό 

αποζημιώσεων αστικής ευθύνης σε γιατρούς του ΕΣΥ. 



6. Επιδόθηκαν όλα τα υπομνήματα των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών 

πανελλαδικά που αφορούν και κατά τόπους προβλήματα.  

 

Στα πλαίσια συνολικής απάντησης, ο υπουργός δήλωσε ότι θα δοθεί 

παράταση στους υπηρετούντες επικουρικούς ιατρούς μέχρι 31/12/2023  

 

 

Συμπερασματικά: 

 
 Καμία πρόθεση δεν φάνηκε από πλευράς Υπουργείου να συζητήσει 

για νέα κλαδική συμφωνία και αναπλήρωση των μισθολογικών 

απωλειών μας.  

 Ακόμη και σε μέτρα που έχουν οι ίδιοι ψηφίσει (ειδική αμοιβή 

εφημερίας), δεν μπορούν να διευθετήσουν τις πληρωμές, ούτε να 

καταθέσουν τροπολογίες για την πληρωμή των δεδουλευμένων 

πρόσθετων εφημεριών. Η μη έγκαιρη πληρωμή των δεδουλευμένων 

εφημεριών, αποτελεί πλέον ‘’κανονικότητα’’. 

 Όσον αφορά το νομοσχέδιο που καταργεί την πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση και διαλύει το ΕΣΥ, η αναπληρώτρια Υπουργός 2 ώρες 

μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, το διαβουλεύτηκε αυτούσιο με το 

Δ.Σ του ΠΙΣ. Η κοροϊδία έχει και όρια. Είναι προφανές ότι δεν βγαίνει 

σε διαβούλευση, λόγω και των εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους 

και εκλεκτόρων για τον ΠΙΣ.  

 Καμία επίσπευση των προκηρύξεων των υπολοίπων  350 μόνιμων 

θέσεων γιατρών ΕΣΥ. 

 Καμία διορία δεν μπορεί να δοθεί πλέον στην κυβέρνηση για την 

επίλυση των προβλημάτων μας. Συνελεύσεις στα νοσοκομεία για 

ευρεία ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα ζητήματα, μαζική 

συμμετοχή στην πανυγειονομική απεργία στις 20 Οκτωβρίου. 

Επείγουσα συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με την ηγεσία του υπουργείου για το 

θέμα του νομοσχεδίου. Απόρριψη στο σύνολο του, του νομοσχεδίου 

για την δευτεροβάθμια περίθαλψη με την μορφή που κυκλοφορεί. 

Σχεδιασμός πολύμορφων κινητοποιήσεων από τις 20 Οκτωβρίου και μετά. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  

                                                                                                                       

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
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