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Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εφημεριών Μαρτίου 

 

Όπως μπορείτε να δείτε στις ιστοσελίδες της Ε.Ι.Ν.Α. και στο Ygeianet ήδη πολλές Ενώσεις έχουν 
συγκαλέσει Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες υιοθετούν την απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της 
ΟΕΝΓΕ στις 18 Φεβρουαρίου και λαμβάνουν αποφάσεις που συγκλίνουν στην εφαρμογή προγραμμάτων 
4 εφημεριών το Μάρτιο.  

Να υπενθυμίσουμε ότι για λόγους ενιαίας στάσης η ΟΕΝΓΕ αποφάσισε οι 4 εφημερίες να ισχύουν το ίδιο 
για ειδικούς και ειδικευόμενους και να προκύπτουν αθροιστικά από παντός τύπου εφημερίες. Εφόσον 
υπάρχει κλίμα συνεργασίας τότε συμπληρώνουν τα Τμήματα το πρόγραμμα εφημεριών για όσες μέρες 
του μήνα μπορεί αυτό να φτάσει με την ασφαλή σύνθεση που προβλέπεται από το Επιστημονικό 
Συμβούλιο και το καταθέτουν στο Γραφείο Προσωπικού.  

Όμως σε ορισμένα Τμήματα και Νοσοκομεία υπάρχουν συνάδελφοι που προβλέπουν ότι πιθανόν να 
υπάρξουν τριβές με Διευθυντές Τμημάτων, Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας ή τις Διοικήσεις για τούτο μας 
ζήτησαν να υπάρχει διαθέσιμο έντυπο δήλωσης, την οποία θα συμπληρώνουν και θα καταθέτουν, ώστε 
να μην υπάρχει περιθώριο ισχυρισμών ότι δήθεν δεν δηλώθηκε με σαφή τρόπο η πρόθεση εφαρμογής 
προγράμματος 4 εφημεριών.  

Σε συνεργασία με τον κ. Μιχαήλ καταρτίσαμε τη δήλωση που έχει ήδη αναρτηθεί στη στήλη «Νομοθεσία» 
(κλικ εδώ) την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε και αφού επισυνάψετε την απόφαση του Γενικού 
Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ* (κλικ εδώ) την καταθέτετε στον Διευθυντή του Τμήματος και σε περίπτωση που 
κρίνετε σκόπιμο την πρωτοκολλάτε και στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.  

Ασφαλώς θα υπάρξουν οι γνωστές πιέσεις που δεχτήκαμε και πέρσι, τις οποίες οφείλουμε να 
αποκρούσουμε χωρίς περιστροφές. Σημειωτέον, η εφαρμογή προγραμμάτων 4 εφημεριών δεν συνιστά 
κινητοποίηση, αλλά εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και οι Διοικήσεις, όπως και το Υπουργείο 
Υγείας,  δύσκολα θα θεμελιώσουν αντίλογο.  

* * * 

Να σημειωθεί ότι σε αρκετά Νοσοκομεία, ενόψει της καθυστέρησης καταβολής εφημεριών, θα 
ξεκινήσουν από το Μάρτιο και επισχέσεις εργασίας, στις οποίες πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα δύο 
σημεία:  

1.- Να τηρήσουμε προσεκτικά τη διαδικασία έγκαιρης υποβολής πρωτοκολλημένης ατομικής ή 
συλλογικής δήλωσης στην οποία θα αναγράφουμε ποιών μηνών εφημερίες διεκδικούμε και σε 
ποιο ποσό περίπου αναφερόμαστε. (Σχετικό έντυπο δήλωσης θα αναρτήσουμε εντός των 
επομένων ημερών).  

2.- Επ΄ ουδενί πρέπει να προκληθούν αντιπαλότητες ανάμεσα σε ειδικούς και ειδικευόμενους.  

Όπου ανακύπτουν προβλήματα παράκληση να ενημερώνετε την ΟΕΝΓΕ, είτε με φαξ στο 210-5234725 είτε 
με e-mail στον Δημήτρης Βαρνάβα (varnava1@otenet.gr) ή και στην Ένωσή σας.  

* Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου επιδόθηκε στην Υπουργό Υγείας από την Εκτελεστική Γραμματεία 
στις 19 Φεβρουαρίου και συνεπώς δεν υφίσταται ζήτημα μη ενημέρωσης του Διοικητικού μηχανισμού. 
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