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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  σημερινή  Γενική  Συνέλευση  της  Ε.Ι.Ν.Α.  καλεί  όλους  τους  νοσοκομειακούς  γιατρούς, 
ειδικευόμενους και ειδικευμένους, να ενδυναμώσουν και να μαζικοποιήσουν το κύμα επισχέσεων 
από την εργασία που ήδη άρχισε να εξαπλώνεται στα νοσοκομεία όλης της χώρας

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ν.Α. αποφάσισε ομόφωνα σαν άμεση απάντηση στη μη καταβολή 
των δεδουλευμένων εφημεριών : 

1. την  πλήρη επίσχεση εργασίας από τακτικά και υπερωριακά καθήκοντα αρχομένης από 
την  Δευτέρα  22  Μαρτίου  2010  και  μέχρι  την  πλήρη  καταβολή  των  δεδουλευμένων 
εφημεριών.

2. Την Παρασκευή 19/3/2010 και ώρα 12.00 π.μ. καλούμε τα Μ.Μ.Ε. σε Συνέντευξη  Τύπου 
στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.Π.

3. Την Δευτέρα 22/3/2010 και ώρα 10.00 π.μ. θα γίνει συμβολικό κλείσιμο (άνοιγμα) των 
διοδίων Πατρών – Κορίνθου και την ίδια μέρα στις 12.00 π.μ. θα γίνει μαζική παράσταση 
στην έδρα της 6ης Υ.Πε.

Αντιτασσόμαστε στη βαθμιαία διολίσθηση σε καθεστώς απλήρωτης εργασίας του οποίου την 
εγκαθίδρυση ήδη υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας με την οικονομική του πολιτική.

Αντιτασσόμαστε στην απεξάρθρωση του εφημεριακού συστήματος και στην αποψίλωση των 
νοσοκομείων από τον αναγκαίο αριθμό εφημερευόντων σαν συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής 
στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Μιας πολιτικής που μειώνει δραματικά και δραστικά τις αναγκαίες 
λειτουργικές δαπάνες για την Υγεία και κυρίως μειώνει απαράδεκτα τα απαιτούμενα κονδύλια για 
ασφαλή εφημεριακό προγράμματα.

Η  καταβολή  των  δεδουλευμένων  εφημεριών  Ιανουαρίου,  Φεβρουαρίου  καθώς  και  των 
επερχομένων μηνών καθίσταται ανέφικτη λόγω του τεράστιου ποσού που περικόπηκε και το οποίο 
ανέρχεται  στα  100.000.000  Ευρώ.  Η  πρόθεση  του  Υπουργείου  να  σφαγιάσει  τα  προγράμματα 
καθιστώντας  έτσι  επικίνδυνα  ολιγάριθμους  τους  εφημερεύοντες  γιατρούς  και  επισφαλή  έως 
επικίνδυνη  για  τους  ασθενείς  την  εφημερία,  μας  βρίσκει  κατηγορηματικά  αντίθετους.  Τέτοια 
προγράμματα εφημέρευσης δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά από τα Επιστημονικά Συμβούλια και  
θα καταγγελθούν.

Πρόθεση  και  βούληση  της  Ε.Ι.Ν.Α.  είναι  να  προστατεύσει  τις  συνθήκες  και  τον  τρόπο 
εφημέρευσης, ώστε αυτή να είναι ασφαλής τόσο για τον προσερχόμενο ασθενή όσο και για τον  
εφημερεύοντα γιατρό.
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