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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΕΝΓΕ
Στις 01/02/2018 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ. Μετά από διαλογική
συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
-Για τους επικουρικούς γιατρούς
Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε τα συμπεράσματα από την συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απεργιακής
κινητοποίησης της ΟΕΝΓΕ στις 31/1.
Εκτίμηση του Γενικού Συμβουλίου είναι ότι καμία ουσιαστική δέσμευση δεν υπήρξε από
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.
Χαρακτηριστική είναι η άρνηση του Υπουργείου να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις
μόνιμων γιατρών, παρόλο που αναγνωρίζει ότι οι 2850 συνάδελφοι επικουρικοί

που

εργάζονται σήμερα στο δημόσιο σύστημα Υγείας καλύπτουν ζωτικές ανάγκες, παρόλο
που οι κενές οργανικές θέσεις σε γιατρούς, ανέρχονται σύμφωνα με τις πιο
μετριοπαθείς εκτιμήσεις σε 6.500.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ θεωρεί επιβεβλημένη την κλιμάκωση του αγώνα ώστε
να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος επικουρικός και να γίνουν μαζικές προσλήψεις
μόνιμων γιατρών.
Για το λόγο αυτό θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα σε σύσκεψη και θα
απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στα σωματεία των εργαζομένων στα δημόσια
νοσοκομεία της Αττικής ώστε από κοινού να σχεδιαστούν τα αγωνιστικά βήματα του
επόμενου διαστήματος. Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί η ημερομηνία και το μέρος
πραγματοποίησης της σύσκεψης.

Καλούμε τις Ενώσεις των Νοσοκομειακών Γιατρών να πάρουν ανάλογες πρωτοβουλίες
σε αυτή την κατεύθυνση.
-Για την υπογραφή κλαδικής συμφωνίας, αίτημα που επανειλημμένως έχει θέσει η
ΟΕΝΓΕ και στο οποίο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αρνείται να ανταποκριθεί.
Η ΟΕΝΓΕ θα στείλει νέο αίτημα στο Υπουργείο Υγείας απαιτώντας άμεσα την έναρξη
διαπραγματεύσεων.
-Για την απόφαση του ΣτΕ για το ιατρικό μισθολόγιο.
Η Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ είχε απευθύνει αίτημα για συνάντηση στον Πρόεδρο του ΣτΕ το οποίο
απορρίφθηκε. Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε να προκηρύξει στάση
εργασίας και να προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΣτΕ ενάντια στην
αδικαιολόγητη, πολύμηνη καθυστέρηση απαιτώντας να δημοσιευτεί άμεσα η απόφαση
της ολομέλειας του ΣτΕ για την προσφυγή που είχε υποβληθεί από την ΟΕΝΓΕ και από
Ενώσεις, για την περικοπή των αποδοχών μας από το 2012 έως και σήμερα.
-Για το πολυνομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τις αλλαγές στους οργανισμούς των
νοσοκομείων και την ιατρική εκπαίδευση.
Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας είναι το πολυνομοσχέδιο να κατατεθεί τον
Μάρτιο. Ενόψει της κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου αποφασίστηκε η διοργάνωση
ημερίδας της ΟΕΝΓΕ για την παρουσίαση των θέσεων της ΟΕΝΓΕ για την ιατρική
εκπαίδευση.

