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• Τα ΜΜΕ 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ι.Ν.Α. ΤΗΣ 24ης /9/2009. 
 

 
1. Συνεχίζουμε την αποχή-επίσχεση εργασίας από κάθε τακτική δραστηριότητα  έως ότου να 

καταβληθούν οι δεδουλευμένες εφημερίες.  
 

2. Καταγγέλλουμε όσους ασκούν «πιέσεις» σε ειδικευόμενους γιατρούς που ασκούν το νόμιμο 
δικαίωμα της επίσχεσης και επιδιώκουν να τους τρομοκρατήσουν με απειλές κ.ά. Τέτοια 
φεουδαρχικά φαινόμενα – που αντιβαίνουν και στην εργατική νομοθεσία - δεν θα μείνουν 
αναπάντητα. 

 
3. Καλούμε σε σύσκεψη τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων τη Δευτέρα 28/9 να 

τοποθετηθούν στα ερωτήματα των νοσοκομειακών γιατρών. 
 

4. Νέα Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 27/9 μετά την σύσκεψη με τους πολιτευτές για 
αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω κλιμάκωση με προοπτική την επέκταση της επίσχεσης 
και από την εφημερία εφ όσον δεν έχουμε πληρωθεί πλήρως τα δεδουλευμένα και χωρίς την 
όποια περικοπή. 

 
5. Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την λήψη αποφάσεων για αλλαγές στις ημέρες 

εφημερίας (του Π.Γ.Ν.Π. και Γ.Ν.Π. «Αγ. Ανδρέας») χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς. Θεωρούμε τις αποφάσεις αυτές 
ανεδαφικές και επικίνδυνες για την ασφάλεια και την περίθαλψη των ασθενών και δεν τις 
δεχόμαστε. Παρακαλούμε δε εφεξής να μην λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν την 
λειτουργία των νοσοκομείων χωρίς την σύμφωνη γνώμη αυτών που πραγματοποιούν τις 
εφημερίες. 

 
6. Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Υγείας Δημ. Αβραμόπουλο για τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό 

των νοσοκομειακών γιατρών. Το πιο πρόσφατο δείγμα της αναξιοπιστίας του είναι η 
αποστολή εγγράφου στους Διοικητές των Νοσοκομείων, με το οποίο χαρακτηρίζει τις 
εφημερίες ελαστικές δαπάνες και τους καλεί να προβούν σε περικοπές κατά 20% των 
εφημεριών 3ου τετραμήνου! Τα νοσοκομεία λειτουργούν ήδη στα κατώτερα όρια ασφαλείας 
ή και κάτω από αυτά και δεν δεχόμαστε καμία μείωση του αριθμού των εφημερευόντων.  

 
 
 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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