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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, 8 Ιουνίου 2014  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συνεδρίασε στις 5 Ιουνίου 2014 το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ για να συζητήσει τα 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν στον χώρο της Υγείας στη μετεκλογική 
πραγματικότητα που προέκυψε μετά τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές 
εκλογές της 18ης και της 25ης Μάιου 2014.  

Το Γενικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι :  

1. Η κυβέρνηση προχώρησε στη πρόωρη διάλυση της Βουλής για να 
ανασυντάξει την κυβερνητικής νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική μετά 
τις εκλογές και ν΄ αποφύγει τη συζήτηση οδυνηρών για αυτή θεμάτων, όπως 
η υπόθεση Μπαλτάκου, το νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς, το σκάνδαλο με 
τα υποβρύχια του Σκαραμαγκά. 

2. Η διάλυση της Βουλής, ανάμεσα στις άλλες επιπτώσεις, ανέστειλε και τη 
συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο την προσαρμογή του εθνικού δικαίου στις 
κοινοτικές οδηγίες για τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων, για 
ρυθμίσεις σε θέματα ψυχικής υγείας, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, για ειδικότητες, για το ΕΚΑΒ, για νοσήλια εξωτερικού, για τα 
φαρμακεία κ.ά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ματαίωσε τη συζήτηση των 
προτάσεων που κατέθεσε η ΟΕΝΓΕ για το καυτό πρόβλημα των εφημεριών 
με συγκεκριμένες προτάσεις για τη στελέχωση των Νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας και την εύρυθμη λειτουργία τους, παρά το γεγονός ότι 
επίκειται παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
παράβαση της νομοθεσίας που αφορά το ανώτερο όριο εβδομαδιαίας 
απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών.  

3. Στο επίμαχο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονταν και δυο 
εντελώς απαράδεκτες κυβερνητικές επιλογές: η εφαρμογή ιδιωτικών 
απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, με τις εκρηκτικές 
ελλείψεις προσωπικού- υγειονομικού υλικού-αντιδραστηρίων – φαρμάκων- 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η μετακίνηση του ορίου 
συνταξιοδότησης των γιατρών του ΕΣΥ στα 67 έτη. Η ΟΕΝΓΕ απορρίπτει 
απερίφραστα και τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις. 

4. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
ανασφάλιστων. Στις 3/6/14 υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Οικονομικών, για τη νοσηλεία των 
ανασφάλιστων ασθενών στα Νοσοκομεία όλης της χώρας και αναμένονταν 
δεύτερη Κ.Υ.Α. που αφορά στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψή 
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τους. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε δηλώσεις ότι συναντήθηκε με τους 
εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας για το θέμα αυτό και ζήτησε από 
τους εκπροσώπους της αλυσίδας φαρμάκου να ενισχύσουν, όσο μπορούν, 
το ποσό των 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο που θα διατεθεί για την ομάδα των 
των 3 εκατ. ανασφάλιστων στη χώρα, η οποία διαρκώς αυξάνει. Το επί πλέον 
ποσό δήλωσε ότι θα προέλθει από το «πρωτογενές πλεόνασμα». Η 
κυβερνητική πρόθεση αποτελεί αναγνώριση ενός εκρηκτικού κοινωνικού 
προβλήματος και ταυτόχρονα προσπάθεια εφαρμογής μιας μνημονιακής 
υποχρέωσης να παρουσιάσει έως τα τέλη Ιουνίου ένα πρόγραμμα για την 
ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των ανασφάλιστων κατοίκων 
της χώρας. Η ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι στα πλαίσια της ασκούμενης 
νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής και της ανεπαρκούς 
χρηματοδότησης του ΕΣΥ και του Π.Ε.Δ.Υ., δεν μπορεί να υπάρξει 
αντιμετώπιση των αναγκών για επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης, 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, 
φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων, αλλά και των ασφαλισμένων 
πολιτών. Θα υπάρχουν μόνον «πυροτεχνήματα» και ισοπεδωτικές, προς τα 
κάτω, υπηρεσίες υγείας για όλους, με καθηλωμένες τις δημόσιες δαπάνες 
υγείας στα όρια που απαιτεί η τρόικα και με συρρικνωμένο το ΕΣΥ και το 
Π.Ε.Δ.Υ. στα όρια της κατάρρευσης. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το 
σύνταγμα της χώρας η υγεία θεωρείται ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα 
των πολιτών. Τούτο εκ των πραγμάτων απαιτεί την οργάνωση αποκλειστικά 
Δημόσιου, ολοκληρωμένου, ποιοτικού, δωρεάν, Συστήματος Υγείας, 
χρηματοδοτούμενου με επάρκεια από τον κρατικό προϋπολογισμό και με 
παράλληλη κατάργηση του επιχειρηματικού κερδοσκοπικού τομέα υγείας. 
Απαιτεί επίσης την οργάνωση Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας ποιοτικών 
γενόσημων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, Φαρμακαποθήκης, 
αναβάθμιση του Ι.Φ.Ε.Τ. και του Ε.Ο.Φ., αντιμετώπιση του φάρμακου ως 
δημόσιου αγαθού. Αυτά είναι προφανές πως δεν μπορεί να τα διασφαλίσει 
η παρούσα κυβέρνηση. 

5. Τα κυβερνητικά κριτήρια για την αξιολόγηση των Νοσοκομείων και του 
προσωπικού τους είναι ισοπεδωτικά, παραπλανητικά, απαράδεκτα, διότι 
έχουν ως γνώμονα την αυθαίρετη μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας 
και την λειτουργία των Νοσοκομείων ως εμπορευματικές επιχειρήσεις.  

6. Η κυβέρνηση ανακοινώνει «πρωτογενές πλεόνασμα» και ταυτόχρονα 
καθυστερεί την πληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών επί μήνες και 
προχωρά σε εξοργιστικές περικοπές τους, υπονομεύοντας την ασφάλεια και 
ποιότητα των προγραμμάτων εφημεριών και προκαλώντας δικαιολογημένες 
επισχέσεις εργασίας. 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :  

1. Συμμετέχει στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18Η  ΙΟΥΝΙΟΥ από 
κοινού με την ΠΟΕΔΗΝ για την απόσυρση των αυθαίρετων κριτηρίων 
αξιολόγησης του προσωπικού των Νοσοκομείων που οδηγούν σε απολύσεις 
και απαιτεί την επείγουσα κάλυψη των ελλείψεων σε νοσηλευτικό - 
παραϊατρικό προσωπικό, γιατρούς, αναλώσιμα, αντιδραστήρια, φάρμακα. 
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2. Συμμετέχει στις 11 Ιουνίου στην κινητοποίηση για τη συμπλήρωση ενός 
χρόνου από το «μαύρο» που επέβαλλε η μνημονιακή συγκυβέρνηση στη 
δημόσια ραδιοτηλεόραση.  

3. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σωστή αντιμετώπιση της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, του εργαστηριακού ελέγχου και της 
νοσηλείας των ανασφάλιστων κατοίκων της χώρας, μαζί με τους άλλους 
Κοινωνικούς Φορείς και τα Κοινωνικά Ιατρεία- Φαρμακεία και καλεί τις 
Ενώσεις να ορίσουν ημερομηνία διαμαρτυρίας σε συννενόηση με την 
ΟΕΝΓΕ.  

4. Συντονίζει τον αγώνα Ενώσεων που κινητοποιούνται για την καταβολή 
δεδουλευμένων εφημεριών και προχωρά τη διαδικασία προσφυγής στο ΣτΕ 
για το θέμα του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου. 

5. Συμμετέχει στον πανευρωπαϊκό συντονισμό αλληλοενημέρωσης και δράσης 
των Ομοσπονδιών και Ενώσεων Γιατρών από τα ευρωπαϊκά κράτη με στόχο 
την υγεία ως δημόσιο αγαθό.  

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ 

Ο Πρόεδρος       Ο Γραμματέας 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
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