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Προς:  

Τον ΥπουργόΥγείας, κ.Βασίλη Κικίλια. 

 

Θέμα: « Ανακοίνωση και αιτήματα της ΟΕΝΓΕ  για το Ε.Σ.Υ» 

Κύριε Υπουργέ, 

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών,  ΟΕΝΓΕ περιγράφει με 
γλαφυρό τρόπο τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την διαχείριση της πανδημίας 
ξεσκεπάζοντας το πέπλο της εικονικής πραγματικότητας που παρουσιάζει η κυβέρνηση. 

Στην ανακοίνωσή της εξηγεί τι ακριβώς εννοεί αναφερόμενη στις «εγκληματικές ευθύνες» της 
κυβέρνησης: 

- Για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες δουλεύουμε, για την εντατικοποίηση, για την σωματική και 
ψυχική μας εξουθένωση. 

- Γιατί αντί να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την 
θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας μας έχει μετατρέψει σε περιοδεύοντα θίασο να 
μεταφερόμαστε από τη μία κλινική στην άλλη, από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, από την μία πόλη 
στην άλλη. 

- Για τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου, των γιατρών σε 
γιατρούς μιας νόσου με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας εξαιτίας της 
καθυστερημένης διάγνωσης και θεραπείας άλλων, πλην Covid-19, ασθενειών. 

- Για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων. 

- Για την εκτίναξη της θνητότητας λόγω Covid-19 το εφιαλτικό δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη. 

- Για το τίμημα που πληρώνει ο λαός μας με την υγεία και τη ζωή του εξαιτίας της διαχρονικής 
πολιτικής της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, ευθύνεται για τα 
ρημαγμένα από προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. 

- Για την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στις σχολές. 

- Γιατί πυξίδα της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας είναι τα κέρδη των 
επιχειρηματικών ομίλων και όχι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

Η ΟΕΝΓΕ επισημαίνει τα εξής: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Ημερομ. Κατάθεσης:
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«Η υποκρισία τους ξεχειλίζει! Ξεχειλίζει όμως και η αγανάκτησή μας! Για τα υποκριτικά 
χειροκροτήματα στα μπαλκόνια, για τα κροκοδείλια τηλεοπτικά δάκρυα, γιατί μας αποκαλούνε 
ψεύτες, για τις ΕΔΕ επειδή αρρωστήσαμε, για τη στοχοποίησή μας για τους ασθενείς που άφησαν 
την τελευταία τους πνοή εκτός ΜΕΘ. Για τους εκβιασμούς, τις απειλές, τις πειθαρχικές διώξεις, τις 
απολύσεις επειδή σηκώσαμε κεφάλι. Έχουμε καθήκον να μετατρέψουμε την οργή μας σε 
συλλογική διεκδίκηση και πανυγειονομικό ξεσηκωμό!» 

Ειδικότερα, οι υγειονομικοί διεκδικούν: 

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
Μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων. 
Διορισμό με κατεπείγουσες διαδικασίες με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων όλων των 
υποψήφιων γιατρών για τις μόνιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Διορισμό όλων των 
υποψήφιων Γενικών Γιατρών για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν το 2019. 

- Άμεσα μέτρα για την πλήρη επαναλειτουργία των τακτικών ιατρείων και των χειρουργείων στο 
δημόσιο σύστημα υγείας. 

- Δημιουργία του αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της Π.Φ.Υ. σε 
κατάλληλους χώρους και στελέχωση τους με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Άμεση απεμπλοκή 
των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. 

- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας. 

- Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

- Επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα πριν από τις περικοπές του 2012 και χορήγηση των 
οφειλόμενων αναδρομικών. Έγκαιρη πληρωμή, στο ακέραιο, χωρίς περικοπές, του συνόλου των 
δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετων και τακτικών). Αυτοτελής φορολόγηση των τακτικών 
εφημεριών. Οι πρόσθετες εφημερίες να είναι αφορολόγητες. 

- Ένταξη στα ΒΑΕ. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Ορισμός της νόσησης από 
κορονοϊό ως επαγγελματική ασθένεια. 

- Κατάργηση της εγκυκλίου Χουλιαράκη. Ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από το 
κράτος και την εργοδοσία. 

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάσθε: 

1.Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ; 

2.Σε ποια από τα αιτήματα των υγειονομικών προτίθεστε να ανταποκριθείτε με τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων και πότε; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




