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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη Δευτέρα, 7/5/2018, η Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ συναντήθηκε με τον Υπ. Υγείας κ. Α. Ξανθό. Παρευρέθηκε και ο Γ.Γ του Υπ.
Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από επιμονή της Ομοσπονδίας αφού το Υπουργείο είχε αγνοήσει επί δύο
μήνες το αρχικό σχετικό μας αίτημα, που είχε υποβληθεί εγγράφως στις 12/3/2018.
Στη συνάντηση θέσαμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, που αποτελούν και το διεκδικητικό πλαίσιο της
ΟΕΝΓE, χωρίς ωστόσο να πάρουμε καμία ουσιαστική δέσμευση.
Πιο συγκεκριμένα από την πλευρά της ΟΕΝΓΕ τέθηκαν στον κ. Υπουργό τα παρακάτω ζητήματα:
-Για την κλαδική συμφωνία. Επαναλάβαμε το αίτημα μας για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την
υπογραφή νέας κλαδικής συμφωνίας.
-Για το ιατρικό μισθολόγιο. Για μία ακόμη φορά ξεκαθαρίσαμε ότι απαιτούμε την άμεση ανάκτηση των
μισθολογικών απωλειών μας και την αναπροσαρμογή του ιατρικού μισθολογίου μετά και την πρόσφατη απόφαση
του ΣτΕ.
-Για τις προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τονίσαμε ότι είναι επιτακτική
ανάγκη να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν
και εκφράσαμε άλλη μια φορά την απαίτηση να μπει τέλος στην εργασιακή ομηρία και την ανασφάλεια των
συναδέλφων επικουρικών. Απαιτήσαμε να εξασφαλίσει η κυβέρνηση, ότι δε θα απολυθούν μετά τη λήξη της
θητείας τους και ότι θα έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, από τη στιγμή που αδιαμφισβήτητα καλύπτουν
ζωτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα ζητήσαμε να προκηρυχθούν άμεσα ισάριθμες θέσεις με τον αριθμό των
υπηρετούντων σήμερα επικουρικών γιατρών στα αντίστοιχα Νοσοκομεία - Κ.Υ και στις αντίστοιχες ειδικότητες.

-Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να μας ενημερώσει για την πρόταση του ΚΕΣΥ για σχέδιο νόμου που θα
περιλαμβάνει τις αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση και τις επιστημονικές εταιρίες. Εκφράσαμε για μία ακόμη φορά
την αντίθεση μας στις αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται και επαναλάβαμε τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ για την
ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης αλλά και για το ρόλο των επιστημονικών εταιρειών. Απαιτήσαμε έγκαιρα
να δοθεί το τελικό σχέδιο νόμου στην Ομοσπονδία πριν δοθεί για δημόσια διαβούλευση και όχι όπως μας έχει
συνηθίσει η κυβέρνηση με τις γνωστές, fast track, διαδικασίες.
-Ζητήσαμε να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την εφαρμοστική του Ν.4270/2014, εγκύκλιο
Χουλιαράκη που αφορά τον καταλογισμό αστικών αποζημιώσεων στους δημοσίους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα
απαιτήσαμε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει η βιομηχανία άδικων διώξεων σε βάρος
γιατρών για ιατρικές επιπλοκές που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
-Απαιτήσαμε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των συναδέλφων που αποκλείονται από τη δυνατότητα
μετάθεσης επειδή δεν υπηρετούν σε «άγονα τύπου Α’» αν και τα νοσοκομεία στα οποία δουλεύουν
χαρακτηρίζονται άγονα για τους επικουρικούς (όχι όμως και για τους μόνιμους) με πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτό του Νοσοκομείου της Μυτιλήνης.
Επίσης θέσαμε για μία ακόμη φορά τα αιτήματα για την απαλλαγή των νοσοκομειακών γιατρών από το ελεγκτικό
έργο του ΕΟΠΥΥ, για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ΟΚΑΝΑ όσον αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ
και για να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για όποιες θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών
προκηρύσσονται σε όλες τις ΥΠΕ και όχι μόνο σε μία, όπως προβλέπει ο καινούργιος νόμος σύμφωνα με την
ερμηνεία που δίνουν οι αρμόδιοι.
Ο Υπουργός Υγείας απάντησε ως εξής:
-Για το Μισθολόγιο και την απόφαση του ΣτΕ. Παραδέχτηκε άλλη μια φορά σαφέστατα πως η απόφαση του ΣτΕ
είναι νομικά δεσμευτική για την κυβέρνηση όσον αφορά την αναπροσαρμογή (από την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης και μετά) των μισθών στα επίπεδα πριν από τις περικοπές του 2012. Ωστόσο ομολόγησε ότι καμία
ενέργεια δεν έχει γίνει ως τώρα από την πλευρά της ηγεσίας του Υπ. Υγείας και καμία συνεννόηση δεν υπάρχει με
το Υπ. Οικονομικών που να επιτρέπει την "ανακοίνωση οποιουδήποτε χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή
υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ". Ο κ. Ξανθός είπε χαρακτηριστικά ότι το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης θα
επιτρέψει στην κυβέρνηση να έχει πιο σαφή εικόνα για την πραγματική δυνατότητα ανάκτησης των μισθολογικών
απωλειών. Από τη μία δηλαδή επιχείρησε για μία ακόμη φορά να καλλιεργήσει στάση αναμονής και από την άλλη
παρέπεμψε στις καλένδες την ικανοποίηση του αιτήματος μας για άμεση και πλήρη επαναφορά των μισθών μας.
-Για τις μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών είπε πως ολοκληρώνεται η διαδικασία προκήρυξης των
διαθέσιμων θέσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως την ΠΦΥ και λίγες "στοχευμένες" θέσεις σε συγκεκριμένα τμήματα
και κλινικές νοσοκομείων. Συνολικά, θα έχουν προκηρυχθεί, κατά τη διετία 2017-2018, 2760 θέσεις. Επίσης, από
τις παλιές προκηρύξεις, επανέλαβε ακριβώς όπως και κατά την προηγούμενη συνάντηση, πως «ξεπάγωσαν και

προχωρούν περίπου οι 600, εκ των οποίων έχουν διοριστεί οι μισοί». Αυτές είναι οι πολυδιαφημιζόμενες
προσλήψεις τη στιγμή που χρειάζονται πολλαπλάσιες για να καλυφθούν τα κενά με βάση τους υπάρχοντες
οργανισμούς που και αυτοί είναι σε διάσταση και αναντιστοιχία με τις ανάγκες που υπάρχουν…
-Για τους συναδέλφους επικουρικούς καμία δέσμευση δεν υπήρξε ότι δε θα απολυθούν μετά τη λήξη της θητείας
τους. Αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι οι προκηρύξεις νέων μόνιμων θέσεων δεν ταυτίζονται με τις θέσεις των
υπηρετούντων επικουρικών στο ΕΣΥ, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους να μην μπορούν να
διεκδικήσουν κάποια μόνιμη θέση. Και αυτό όταν η επανειλημμένη προκήρυξη από ένα νοσοκομείο της ίδιας
θέσης επικουρικού γιατρού αποτελεί, από μόνη της, κριτήριο για την αναγκαιότητα προκήρυξης της ίδιας θέσης ως
μόνιμης.
-Για το θέμα του δικαιώματος μετακίνησης από νοσοκομεία «Α’ άγονων περιοχών» στις οποίες δεν
συμπεριλαμβάνεται η Λέσβος, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το θέμα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
-Για τις δημόσιες μονάδες ΠΦΥ ο Υπ. Υγείας παραδέχτηκε ότι υπάρχει πανσπερμία εργασιακών σχέσεων στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται γιατροί με ταυτόχρονο ιδιωτικό επάγγελμα και δήλωσε ότι από 1/1/2019, όλοι θα
εργάζονται με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
-Για την εγκύκλιο Χουλιαράκη περί αυτόματου καταλογισμού αστικών αποζημιώσεων στους γιατρούς του ΕΣΥ: ο
Υπ. Υγείας επιμένει πως η εγκύκλιος αφορά γενικότερα το δημόσιο. Επιβεβαίωσε πως ο καταλογισμός της αστικής
αποζημίωσης στον γιατρό (αφού πρώτα την πληρώσει το νοσοκομείο), προβλέπεται από την εγκύκλιο στην
περίπτωση που ο γιατρός έχει καταδικαστεί για δόλο ή βαριά αμέλεια. Είπε ότι θα υπάρξει μέριμνα ώστε η «βαριά
αμέλεια» να μην αφορά καταδίκες για ιατρικές επιπλοκές χωρίς να διευκρινίσει όμως το πώς, και ότι εξετάζονται
κάποια θεσμικά μέτρα σχετικά με τις ποινικές δίκες για ιατρικές επιπλοκές (συμβούλια εμπειρογνωμόνων
εγνωσμένου κύρους, κλπ).
-Για την Ιατρική Εκπαίδευση ο Υπ. Υγείας

σε αντίθεση με τα όσα είχε πει στην προηγούμενη συνάντηση

αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι στο επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας «θα υπάρξουν ρυθμίσεις για την
ιατρική εκπαίδευση», «αυτές που έχουν ωριμάσει», χωρίς ωστόσο να τις προσδιορίσει. Από τη συνάντηση
επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, μεταξύ Υπ. Υγείας και
ηγεσίας ΚΕΣΥ και ότι επιδιώκουν να περάσουν τις αντιδραστικές αλλαγές στα μουλωχτά πίσω από την πλάτη των
γιατρών και των συλλογικών τους οργάνων. Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχική τους πρόθεση ήταν να μην ενημερωθεί η
Ομοσπονδία πριν δοθεί στη δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Τελικά κάτω από την πίεση μας
δεσμεύθηκε ότι το προσχέδιο νόμου θα δοθεί έγκαιρα στην ΟΕΝΓΕ ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Ο κ.
Ξανθός είπε πως εντός των ημερών θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει επιμέρους θέματα που
αφορούν κυρίως τη διάρκεια ορισμένων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.
-Τέλος είπε πως προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ΟΚΑΝΑ όσον
αφορά την βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ και για την απαλλαγή των νοσοκομειακών γιατρών από το ελεγκτικό έργο
του ΕΟΠΥΥ.

-Ο Υπ. Υγείας δεσμεύτηκε ότι, εντός 15ημέρου θα ορισθεί νέα συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας με την ΟΕΝΓΕ με
θέμα την νέα κλαδική συμφωνία νοσοκομειακών γιατρών - πολιτείας, όμως είπε πως «επί του παρόντος» και πριν
το «κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης» κλπ, δεν θα είναι σε θέση να πει κάτι παραπάνω για μισθούς και μόνιμες
προσλήψεις αλλά μόνο για κάποια θεσμικά θέματα.

Συνάδελφοι επιβεβαιώνεται, για άλλη μια φορά, πως είναι αναγκαίος ο ενωτικός, μαζικός, αποφασιστικός και
ανυποχώρητος αγώνας για το σύνολο των αιτημάτων μας, για την επιστημονική και εργασιακή μας αξιοπρέπεια,
για το δικαίωμα του λαού σε αποκλειστικά δημόσια, απολύτως δωρεάν, σύγχρονη, υψηλού επιπέδου υγεία.
Ούτε βήμα πίσω!

