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Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 

Αθήνα, 1 Σεπτέμβρη 2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ  

Η Κυβέρνηση των «προθύμων» κλιμακώνει την επιδρομή της στο σύνολο των 
κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παρά την παταγώδη χρεοκοπία των 
μνημονιακών συνταγών συνεχίζουν «μοιραίοι και άβουλοι» το καταστροφικό τους 
έργο, το οποίο πέραν των άλλων εφιαλτικών συνεπειών μεγαλώνει και το χρέος της 
χώρας.  

Στην υγεία ο «προθυμότερος των προθύμων» κ. Άδωνις Γεωργιάδης εκδίδει 
καθημερινά πολεμικά ανακοινωθέντα κατεδάφισης των δημόσιων υπηρεσιών 
υγείας: 

• Προώθησε την εκκένωση - κατάργηση των Νοσοκομείων  Πατησίων, 
Σπηλιοπούλειο, Αγία Βαρβάρα, Αμαλία Φλέμιγκ, Πολυκλινική, Λοιμωδών 
Θεσσαλονίκης, Παναγία, Δερματικών Νόσων και μεθοδεύει τη περαιτέρω 
μείωση των δημόσιων δομών και κλινών με νέες συγχωνεύσεις  

• Ανέβασε τη διαθεσιμότητα - ομηρία νοσηλευτικού και διοικητικού 
προσωπικού των Νοσοκομείων από τα 1250 στα 1835 άτομα για το 2013 

• Επιταχύνει την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ με τραγικές επιπτώσεις στη 
πρόσβαση των ασφαλισμένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στο φάρμακο, 
στις υπόλοιπες παροχές  

• Αδιαφορεί για την αθρόα αναγκαστική μετανάστευση – εθνική αιμορραγία 
σε νέους γιατρούς που αναζητούν στην αλλοδαπή την αξιοποίηση 
προσόντων που απέκτησαν στην Ελλάδα  

• Αδιαφορεί για τα λειτουργικά προβλήματα των Νοσοκομείων με τα 
εκρηκτικά κενά σε προσωπικό, τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις που δεν 
αναπληρώνονται, τις πολύωρες αναμονές, τα ανασφαλή προγράμματα 
εφημεριών, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών σε 1,86 δις. ευρώ το 2013 
και 1,6 το 2014 από 3,46 το 2011 

• Αδιαφορεί για τη κατάρρευση των δομών ψυχικής υγείας και πρόληψης, για 
τις ελλείψεις υγειονομικού υλικού ακόμη και αντιδραστηρίων για το 
μοριακό έλεγχο του αίματος  

• Προετοιμάζει το χαράτσι των 25 ευρώ για τη νοσηλεία στα Νοσοκομεία 
• Αποδιοργάνωσε τη Νευροχειρουργική και Χειρουργική Κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και τη Νευροχειρουργική Κλινική 
του Νοσοκομείου Βόλου με τις ανεκδιήγητες «αυτοδίκαιες αργίες» γιατρών 
του ΕΣΥ που κατηγορούνται για αδικήματα για τα οποία δεν τίθενται σε 
αργία οι πανεπιστημιακοί γιατροί και αθωώθηκαν ομόφωνα από το Κεντρικό 
Πειθαρχικό Συμβούλιο οι γιατροί του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης  

• Προπηλακίζει συλλήβδην το ιατρικό σώμα με απαράδεκτες διαρροές για 
«πάρτι λευκής μπλούζας με σπατάλες και διαφθορά» 
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• Περιγράφει με μελανά χρώματα τη κατάσταση που παρέλαβε στο ΕΣΥ και 
τον ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα κάνει εγκώμια στους προκατόχους του 
Υπουργούς Υγείας  

• Προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για τη κάλυψη των ανασφάλιστων 
χρησιμοποιώντας ένα κοινοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μικρό 
τμήμα από τους 1500000 ανασφάλιστους και αφορά ελάχιστες παροχές  

Ταυτόχρονα, η νέα νομοθετική παρέμβασή του για το ακανθώδες ζήτημα των 
εφημεριών είναι μνημείο προχειρότητας, αναξιοπιστίας και μνημονιακής 
υποτέλειας. Ως γνωστόν η ΟΕΝΓΕ κατέθεσε στη συνάντησή της μαζί του 
ολοκληρωμένη πρόταση για τη ρύθμιση των εφημεριών με κανόνες που 
υπηρετούν και την σωστή οργάνωση των προγραμμάτων εφημεριών των 
Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας και την εύρυθμη αποζημίωσή τους στους 
γιατρούς. Απεναντίας, ο κ. Γεωργιάδης εξαίρεσε την αποζημίωση των 
απλήρωτων εφημεριών του 2012 διαψεύδοντας τις δηλώσεις του, έθεσε 
ανώτατο όριο δαπανών και για τις δεδουλευμένες εφημερίες και για τα 
προσεχή προγράμματα ανεξάρτητο από τις ανάγκες των υποστελεχωμένων 
Τμημάτων – Κλινικών – Μονάδων, καθιέρωσε – όπως συμφωνήσαμε - τις μικτές 
εφημερίες και στις αργίες αλλά χωρίς περιγραφή των καθηκόντων. 

 
Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί πως ήρθε η ώρα να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, ν΄ αντισταθούμε, 
να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας, να τολμήσουμε να δώσουμε την μεγάλη 
ανυποχώρητη μάχη της νίκης, μέχρι να τους ανατρέψουμε και να γκρεμίσουμε τα 
μνημόνια της λεηλασίας. 
Δεν πρέπει να μας νικήσει ο φόβος, δεν επιτρέπεται να διδάξουμε στην νέα γενιά 
την μοιρολατρία και την υποταγή, αλλά την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των 
αγώνων. 
Οφείλουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία πρωτοβουλιών αγώνα σε κάθε 
περιοχή για να μην κλείσουν σχολεία, νοσοκομεία κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ 
και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου, για να αποτρέψουμε διαθεσιμότητες – 
απολύσεις, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην εργασία και τα εργασιακά 
δικαιώματα. Σε αυτές τις επιτροπές καλούμε να συμμετέχουν σωματεία του 
ιδιωτικού τομέα, σύλλογοι επαγγελματιών, αγροτικοί σύλλογοι, επιστημονικά 
σωματεία, κινήματα αντίστασης. Κορμός αυτών των πρωτοβουλιών μπορεί να 
αποτελέσουν οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών, τα σωματεία των Νοσοκομείων,  
οι τοπικές Ενώσεις των καθηγητών, των δασκάλων τα σωματεία των Δήμων και της 
περιφέρειας. 

 

Η ΟΕΝΓΕ αποφασίζει: 

1. Συμμετέχει στις συγκρούσεις ανατροπής της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής 
πολιτικής και οργανώνει το μπλοκ των νοσοκομειακών γιατρών στις 
διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Θ. και στη πορεία των συνδικάτων το 
Σάββατο 7 Σεπτέμβρη. Η κινητοποίηση των συνδικάτων πρέπει να 
σηματοδοτήσει μια νέα συγκρουσιακή αγωνιστική πορεία διαρκείας, που 
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θα συνενώνει συνδικάτα και κινήματα σε ένα μεγάλο λαϊκό, κοινωνικό και 
πολιτικό κίνημα ανατροπής. 

2. Συμμετέχει στην 48ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 18 και 19 
Σεπτέμβρη και στην εβδομάδα δράσης απεργιακών και αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 
2013 

3. Συντονίζει τη ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ δράση της με την ΠΟΕΔΗΝ, την ΟΛΜΕ, τις άλλες 
Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία 

4. Πραγματοποιεί στάση εργασίας από κοινού με την ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 4 
Σεπτέμβρη από τις 11.00 πμ έως 15.00. Στις 11:30 πμ της ίδιας μέρας 
πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο 
Υγείας, ενώ για την περιφέρεια έξω από τα γραφεία των Υγειονομικών 
Περιφερειών. 

5. Συμμετέχει στην Εκδήλωση – Συναυλία που διοργανώνει η Ε.Ν.Ι.Θ. και άλλοι 
Φορείς στη Καλαμαριά την Πέμπτη 5 Σεπτέμβρη για τη διάσωση των 
Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΟΙΜΩΔΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΩΝ 

6. Καλεί τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών να καλέσουν Γενικές Συνελεύσεις 
για τον προγραμματισμό της δράσης τους και να πρωταγωνιστήσουν στις 
τοπικές κινητοποιήσεις για να μην κλείσει κανένα Νοσοκομείο, να μην 
καταργηθεί καμία δημόσια δομή υγείας  

7. Συγκαλεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και εκπροσώπων 
των Ενώσεων στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, το 
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 11 π.μ. 

8. Καλεί τον Υπουργό Υγείας να επανεξετάσει με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα το ακανθώδες πρόβλημα των εφημεριών, αξιοποιώντας τις 
σαφείς προτάσεις της ΟΕΝΓΕ 

9. Συνεχίζει να διεκδικεί την οργάνωση ολοκληρωμένου Δημόσιου Συστήματος 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, με ΔΩΡΕΑΝ 
και ποιοτικές υπηρεσίες προς όλους τους κατοίκους της χώρας  

 
 

Για την ΟΕΝΓΕ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
       
    ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                       ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 


