
Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Ιατρών Γ.Ν.Α. Λαϊκό 
 

Οι ιατροί του Γ.Ν.Α. Λαϊκό εφημερεύουμε απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες και γι αυτό το λόγο από 
τις 16 Μαρτίου 2010 έχουμε προβεί σε επίσχεση εργασίας. Παρόλα αυτά, οι ειδικευόμενοι 
πραγματοποιούσαμε εφημερίες ως προσωπικό ασφαλούς εφημέρευσης, μολονότι εργαζόμαστε με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και είναι καθόλα νόμιμη η απουσία μας τόσο από το πρωινό ωράριο, 
όσο και από τις εφημερίες λόγω υπερημερίας του εργοδότη. Μέχρι τις 7 Απριλίου 2010 παρά τις 
διαβεβαιώσεις και τα «θα» δεν καταβλήθηκαν τα χρωστούμενα δεδουλευμένα.  

 
Σε Γενική Συνέλευση Ιατρών που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2010, αποφασίστηκαν τα 

εξής: 
• Συνέχιση της επίσχεσης όπως έχει αυτή αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση στις 16 

Μαρτίου 2010 
• Πραγματοποίηση επίσχεσης και από τις εφημερίες οι ειδικευόμενοι ιατροί από 10 Απριλίου 

2010 και στο εξής. 
 

Σε Γενική Συνέλευση Ιατρών που πήρε μέρος σήμερα, 13 Απριλίου 2010, αποφασίστηκαν τα εξής: 
• Συνέχιση της επίσχεσης εργασίας, από το πρωινό ωράριο και από τις εφημερίες. 
• Να παρθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά την διοίκηση του νοσοκομείου για την άμεση 

καταβολή των δεδουλευμένων των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές των 
κλινικών και των τμημάτων, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του 
νοσοκομείου και τη διασφάλιση της νομιμότητας.  

 
Από τις 8 Απριλίου 2010 μέχρι και σήμερα παρατηρήθηκαν τα εξής φαινόμενα τα οποία 

καταγγέλλουμε: 
• Υπήρξε αναφορά για πολλαπλά περιστατικά, ατομικά ή ομαδικά, σε διάφορες τμήματα και 

κλινικές, για άσκηση ψυχολογικής πίεσης, εκφοβισμών και εκβιασμών (διακοπή 
διδακτορικών, μη πλήρωση χρόνου ειδικότητας, κτλ). Τα φαινόμενα αυτά ήταν είτε 
συγκεκαλυμμένα είτε απροκάλυπτα, πάντα εις βάρος των ειδικευόμενων που συμμετέχουν 
στην επίσχεση, ώστε αυτοί να προσέλθουν στις εφημερίες. 

• Καταρτίστηκαν από τους διευθυντές των κλινικών και των τμημάτων ημερήσια 
προγράμματα με προσωπικό ασφαλούς εφημέρευσης, όπου περιλάμβαναν τα ονόματα των 
ειδικευομένων που προϋπήρχαν ήδη στο πρόγραμμα, παρότι αυτοί έχουν δηλώσει 
πολλάκις πλέον εγγράφως ότι ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης από την εργασία τους. 
Στα προγράμματα αυτά οι διευθυντές οφείλουν να συμπεριλάβουν μόνο ειδικευόμενους 
που δεν πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας και ειδικευμένους. Ως εκ τούτου 
καταγγέλλουμε τα προγράμματα αυτά ως καταχρηστικά και παράνομα. 

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι κανένας ειδικευόμενος που βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας δεν φέρει 

ουδεμία νομική ευθύνη για την μη εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Την ευθύνη φέρουν 
αποκλειστικά και μόνο η Διοίκηση του νοσοκομείου και οι διευθυντές των κλινικών και των 
τμημάτων. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι οποιαδήποτε μεμονωμένα ή ομαδικά κρούσματα εκβιασμού, 
φαινόμενα εκφοβισμών ή προσβλητικής και ανάρμοστης συμπεριφοράς εις βάρος συναδέλφων 
που πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, θα καταγγελθούν ανοικτά στις γενικές συνελεύσεις και 
στα αρμόδια όργανα (ΙΣΑ, ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ, επιθεώρηση εργασίας). 
 



Η επίσχεση εργασίας συνεχίζεται μέχρι να καταβληθούν τα δεδουλευμένα ΟΛΩΝ στο ακέραιο. 
Δεν δεχόμαστε διαχωρισμούς, ψευδοδιλλήματα, μπακαλίστικες λύσεις και ελεημοσύνες.  
 

Διεκδικούμε ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ! ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ! ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ, ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ, ΝΑ 
ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ! 
 

Υ.Γ. Επίσης να μην ξεχνάμε τις χρωστούμενες 2 εφημερίες του Απριλίου του 2009, την 1 
εφημερία του Ιανουαρίου του 2008 καθώς και τις χρωστούμενες εφημερίες των πανεπιστημιακών 
του Νοεμβρίου του 2008, που δεν έχουν ακόμα καταβληθεί από την διοίκηση του νοσοκομείου και 
κόπηκαν χωρίς αιτία. 
 
 
 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 
Η πενταμελής επιτροπή ΕΙΝΑΠ Λαϊκού 


