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Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ συνεδρίασε την Παρασκευή 15 Μαΐου με συμμετοχή Προέδρων 

απ΄ όλες τις Ενώσεις Γιατρών της χώρας και μετά από τοποθετήσεις μελών και ανταλλαγή 

απόψεων κατέληξε στην παρακάτω απόφαση: 

Τα 5 χρόνια των μνημονιακών πολιτικών της ύφεσης, της λιτότητας, των εισοδηματικών 

περικοπών των εργαζομένων, της διάλυσης των δημόσιων δομών κοινωνικής στήριξης και 

ιδιαίτερα της δημόσιας υγείας και ασφάλισης, έχουν οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία στο 

δρόμο της κατάρρευσης. 

Οι δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης οριοθετήθηκαν με τις προγραμματικές δηλώσεις και τα 

πρώτα μέτρα του υπουργείου Υγείας, όπως η κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ, η ΚΥΑ για 

την περίθαλψη των ανασφάλιστων, η συντόμευση των διαδικασιών διορισμού επικουρικών 

γιατρών, η ρύθμιση για την έγκαιρη πληρωμή των εφημεριών και υπερωριών του υγειονομικού 

προσωπικού. Η επίσκεψή του πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας συνοδεύτηκε με  την 

ανακοίνωση 4500 διορισμών προσωπικού, την αναμόρφωση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την 

αναδιοργάνωση ΕΚΑΒ και αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των νοσοκομείων.  

Τα παραπάνω  διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για διεκδίκηση ενός δημόσιου, ποιοτικού 

συστήματος υγείας, που θα επιτρέπει την καθολική πρόσβαση των κατοίκων της χώρας σε 

δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Δεν αντιμετωπίζουν όμως άμεσα το οξύτατο πρόβλημα 

της οικονομικής ασφυξίας των νοσοκομείων, την τραγική υποστελέχωση, τη σωματική και 

ψυχολογική εξουθένωση των εργαζομένων, τη διατήρηση των μνημονιακών διοικήσεων που 

συνεχίζουν την πολιτική της σκόπιμης παράλυσης της διοικητικής λειτουργίας των νοσοκομείων, 

αναιρώντας τις όποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.   

Η κυβέρνηση οφείλει με κάθε τρόπο να προτάξει πάνω απ΄ όλα το συμφέρον του λαού, την 

επιβίωση του ΕΣΥ και τη διασφάλιση της ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων 

απέναντι στις απαιτήσεις των τραπεζιτών και των διεθνών τοκογλύφων. 

Θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη:  

Α.- την αύξηση της  χρηματοδότηση των Νοσοκομείων κατ΄ ελάχιστον από τα 1,4 στα 2 δις για να 

δοθεί λύση στα προβλήματα έλλειψης υλικών και φαρμάκων, να εξομαλυνθεί η λειτουργία τους 

και να είναι εφικτή η περίθαλψη ασφαλισμένων και ανασφαλίστων καθώς και η αποπληρωμή 

των εφημεριών των γιατρών και των υπερωριών των λοιπών υγειονομικών. 
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Β.- την κατάθεση νέου νομοθετικού πλαισίου για τις προμήθειες, την κατάργηση της ΕΣΑΝ ΑΕ και 

την εισφορά του ενός ευρώ ανά συνταγή, τη σύνταξη νέου Υγειονομικού Χάρτη, την καθιέρωση 

της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα και τη θεσμική κατοχύρωση της 

δημοκρατίας στα Νοσοκομεία. 

Συμμετέχουμε στην προειδοποιητική πανυγειονομική απεργία της Τετάρτης 20 Μαΐου και τις 

συγκεντρώσεις στο υπ. Υγείας και σε άλλες πόλεις για την εφαρμογή ενός άμεσου σχεδίου 

διάσωσης της δημόσιας περίθαλψης που θα περιλαμβάνει: 

1. Την επείγουσα συμπληρωματική χρηματοδότηση των Νοσοκομείων. 

2. Την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού και την κάλυψή τους με 
μόνιμο προσωπικό σε αυστηρά χρονικά όρια, με προτεραιότητα νοσοκομειακά τμήματα που 
έκλεισαν ή κινδυνεύουν να κλείσουν, τα Κέντρα Υγείας που ψυχορραγούν, τις υπηρεσίες 
υγείας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς τη στελέχωση της Δημόσιας Υγείας του 
ΕΣΥ. 

3. Την κατάρτιση ανακουφιστικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των 
Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και άνοιγμα όλων των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ. 

4. Την πρόσληψη του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα τμήματα που 
υπολειτουργούν. 

5. Την υλοποίηση σχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

6. Την εκπόνηση σχεδίου για τη συντήρηση και αντικατάσταση της απαραίτητης υλικοτεχνικής 
υποδομής. 

  

Καλούμε τις Ενώσεις να οργανώσουν σε κάθε νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας την παρέμβαση των 

γιατρών για τη δημοκρατική λειτουργία των κλινικών και του νοσοκομείου, ενάντια σε 

αυταρχικές συμπεριφορές, για την ισότιμη και αποτελεσματικότερη περίθαλψη και νοσηλεία των 

ασθενών, την τήρηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ειδικευομένων και την εξασφάλιση 

δημόσιας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ.  

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει κάθε φαινόμενο τρομοκράτησης ειδικών και ειδικευομένων που 

προβαίνουν σε νόμιμη διεκδίκηση των αιτημάτων τους και θα υπερασπιστεί τους συναδέλφους 

με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ 
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