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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 

Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2013  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών της Βορείου 
Ελλάδας και της Θεσσαλίας συνεδρίασε το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη 
το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ και στη συνέχεια πήρε μέρος στο μεγάλο 
συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Δ.Ε.Θ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής βαρβαρότητας Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ 
προχωρά αδίστακτα και μεθοδευμένα στην υλοποίηση των καταστροφικών 
δεσμεύσεών της προς τους τοκογλύφους δανειστές της χώρας και προετοιμάζεται 
για νέα επαίσχυντη Μνημονιακή Σύμβαση μακράς διάρκειας, μετά τον νέο 
δανεισμό της. Το νέο ανοσιούργημά της είναι ο σχεδιασμός για κλείσιμο του ΟΣΕ, 
που θα συνοδεύσει σε συνθήκες ανθρωπιστικής τραγωδίας το λουκέτο της ΕΡΤ, της 
ΕΛΒΟ, της ΛΑΡΚΟ, των Εθνικών Αμυντικών Συστημάτων, την υποθήκευση και 
εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, τις ιδιωτικοποιήσεις, την αύξηση της ανεργίας 
στο 64% για τις νέες ηλικίες, τις εξοργιστικές απολύσεις και τη διαθεσιμότητα, το 
κλείσιμο εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εκρηκτική αύξηση των 
ανασφάλιστων, την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, τις αυτοκτονίες 
απεγνωσμένων συνανθρώπων μας, τις νέες περικοπές στις συντάξεις και τα εφάπαξ, 
την υπονόμευση της Δημόσιας Παιδείας, του ΕΣΥ, του ΕΟΠΥΥ, της Πρόνοιας, της 
Κοινωνικής Ασφάλισης…, την επιδρομή στο σύνολο των κοινωνικών αγαθών και 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Η εκκένωση – κατάργηση 8 Νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης 
γίνεται ταυτόχρονα με : 

-τα κραυγαλέα λειτουργικά προβλήματα όλων των Νοσοκομείων – κυρίως της 
περιφέρειας και την ερήμωσή τους από προσωπικό που είτε συνταξιοδοτείται είτε 
εξαναγκάζεται σε αποχώρηση, χωρίς να αναπληρώνεται 

-τη διαθεσιμότητα- ομηρία 1835 ατόμων νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού 
των Νοσοκομείων  

- την ραγδαία αύξηση των υποστελεχωμένων Τμημάτων-Κλινικών-Μονάδων πολλά 
εκ των οποίων οδηγούνται σε κατάργηση 
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-τα ανασφαλή προγράμματα εφημεριών 

-τις επικίνδυνες ελλείψεις υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και φαρμάκων 

-τη μεθόδευση για τις συγχωνεύσεις και εκκενώσεις των περισσοτέρων εκ των 50 
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 

- την κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ 

-την εξώθηση των νέων γιατρών σε αναγκαστική μετανάστευση 

-την υποβάθμιση των δομών πρόληψης και ψυχικής υγείας  

-τη συνεχιζόμενη διαφθορά, παραοικονομία, διασπάθιση του δημοσίου χρήματος 
στο χώρο της υγείας, που αντιμετωπίζεται σπασμωδικά με τον ισοπεδωτικό 
προπηλακισμό του ιατρικού σώματος, τις αυθαιρεσίες με τα γενόσημα, τις 
αυτοδίκαιες αργίες που ακυρώνονται στα Διοικητικά Δικαστήρια  

-τη χυδαία επίθεση στους γιατρούς και εργαζόμενους από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας και τις ανοιχτές απόπειρες εκφοβισμού 

-τον εγκληματικό αποκλεισμό από αναγκαίες δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης και 
τον εμπαιγμό των ανασφάλιστων με το απαράδεκτο καταναλωτικό πακέτο των 3 
επισκέψεων μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη 

-το νέο χαράτσι των 25 ευρώ για νοσηλεία στα Νοσοκομεία, μέτρο εξοντωτικό για 
τους φτωχούς, που θα στοιχίσει πολλές ανθρώπινες ζωές  

-τη κλιμακούμενη εμπορευματοποίηση της υγείας  

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ εκτιμά ότι το σώμα των νοσοκομειακών γιατρών 
που υπέστη σφαγιαστικά μέτρα από τις μνημονιακές Κυβερνήσεις, δεν έχει τίποτε 
να αναμένει από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Οι συνεδριακοί στόχοι μας 
για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας – αμοιβής – εφημερίας – συνεχούς 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε ένα ολοκληρωμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
που θα παρέχει ισότιμα και ΔΩΡΕΑΝ ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες 
της χώρας, δεν μπορούν να υπηρετηθούν από τη παρούσα Κυβέρνηση της 
εθελόδουλης υποταγής στις εντολές των δανειστών. Θεωρούμε ότι συναντήσεις της 
ΟΕΝΓΕ με τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη δεν έχουν πλέον κανένα νόημα. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

1. ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ της 
καταστροφικής μνημονιακής πολιτικής και της νεοφιλελεύθερης 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας  

2. Οργανώνουμε 3ΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την Τρίτη, 
Τετάρτη και Πέμπτη 17,18,19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, για τη μαχητική προώθηση των 
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στόχων του 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΟΕΝΓΕ, τη συμμετοχή στην Απεργία της 
ΑΔΕΔΥ, τον συντονισμό και συμπόρευσή μας με την απεργία της ΟΛΜΕ και 
άλλων Ομοσπονδιών και Σωματείων που χαράζουν ανυποχώρητα 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

3. Καλούμε τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών να συγκαλέσουν Γενικές 
Συνελεύσεις για τη συζήτηση των εκτιμήσεων και αποφάσεων της ΟΕΝΓΕ, 
την οργάνωση της μαζικής συμμετοχής στην ΑΠΕΡΓΙΑ, τον μακρόχρονο 
προγραμματισμό της δράσης τους, την ανάληψη τοπικών κινηματικών 
πρωτοβουλιών – ακόμη και λειτουργικών καταλήψεων μαζί με τους άλλους 
Κοινωνικούς Φορείς, για να υπερασπίσουμε τα Νοσοκομεία και τις δομές 
υγείας που απειλούνται να κλείσουν. 

 
Για την ΟΕΝΓΕ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
       
    ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                       ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

 
 


