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Προς 

• Την Διοίκηση του ΠΓΝΠ 
 
Κοιν: 

• 6η Υ.Πε 
• ΕΚΑΒ 
• Εισαγγελία Πατρών 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  Ε.Ι.Ν.Α. 
 

 
 Το εφημεριακό σύστημα ήδη καταρρέει Πανελλαδικά. Το ένα 

μετά το άλλο, τμήματα, κλινικές και νοσοκομεία μένουν χωρίς εφημερεύοντες 
γιατρούς. 

Το επί χρόνια προβληματικό, έκνομο και δουλοκτητικό εφημεριακό 
σύστημα δέχτηκε την χαριστική του βολή από το Υπουργείο Υγείας και την 
κυβέρνηση που έχει την ευθύνη του τόπου, της ελληνικής κοινωνίας και του 
ΕΣΥ. 

Προσωπικά ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος 
προέβη σε μια πρωτοφανή εξαπάτηση των νοσοκομειακών γιατρών. Έχοντας 
συνυπογράψει μαζί μας μια Κλαδική Σύμβαση εργασίας από την 1η 
Δεκεμβρίου 2008 με δέσμευση να την κυρώσει νομοθετικά στη Βουλή 
αυτούσια, ώστε να αποφευχθεί το εφημεριακό κραχ, αθέτησε ο κ. Υπουργός 
την υπογραφή του , αθέτησε την δέσμευσή του. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε 
στη Βουλή ουδεμία σχέση έχει με τα όσα συμφωνήσαμε. Συνεπώς τίποτα δεν 
μας δεσμεύει, τίποτε δεν μας υποχρεώνει σε παράνομη υπερωριακή εργασία-
εφημερία πέραν αυτού που ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  

Επειδή η κύρωση της Κλαδικής Σύμβασης – που δεν έγινε με 
υπαιτιότητα του Υπουργείου – ήταν το τελευταίο ανάχωμα διάσωσης του 
εφημεριακού, δηλώνουμε ότι τώρα πια το εφημεριακό σύστημα είναι εκτός 
ελέγχου. Την απόλυτη και ολοκληρωτική ευθύνη την φέρει η κυβέρνηση, το 
Υπουργείου και προσωπικά ο κ. Αβραμόπουλος ο οποίος επί δύο χρόνια 
διασκέδαζε εντυπώσεις και ευθύνες με φλιναφήματα, αδολεσχία, 
υποσχεσιολογία και επικοινωνιακή πειθώ. 

Με τα δεδομένα που δημιουργούνται δηλώνουμε ότι: 
1. Δεν συναινούμε σε καμμιά υπέρβαση των ορίων εφημεριακής 

υπερεργασίας και εφαρμόζουμε τα νόμιμα ωράρια εργασίας 
(48ωρο/54ωρο) 

2. Δυο χρόνια δικής μας ανοχής αλλά και εμπαιγμού, ψευδολογίας και 
παρελκυστικής τακτικής εκ μέρους του Υπουργείου είναι 
υπεραρκετά ώστε να πούμε «φθάνει πια» και να δώσουμε ένα τέλος 
στην δικής μας εργασιακή αθλιότητα αλλά και στην ταλαιπωρία των 
ασθενών. 

3. Η αποψίλωση των νοσοκομείων από εφημερεύοντες αλλά και το 
εφημεριακό κραχ είναι απόρροια των μέχρι τώρα πράξεων του 
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Υπουργείου και του κ. Υπουργού προσωπικά. Αμφότερα 
παραδίδονται στην κρίση της κοινωνίας και των πολιτών. 

4. Ήδη πολλά νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σ’ όλη τη χώρα, 
βαθμιαία κλείνουν εφημεριακά. Το φαινόμενο θα επιταθεί τις 
προσεχείς ημέρες.  

5. την ερχόμενη Τετάρτη (18/2/2009), το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Ρίου μαζί με άλλα πέντε μεγάλα νοσοκομεία 
(Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, και 
τα νοσοκομεία Λάρισας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου) κλείνει την 
εφημερία του. Ας ληφθεί πρόνοια από την 6η Υ.Πε και το ΕΚΑΒ 
ώστε τα περιστατικά να κατευθύνονται στο πλησιέστερο 
νοσοκομείο (το. Γ.Ν. Αιγίου) ή στην Αθήνα. 

6. Το εφημεριακό κλείσιμο των παραπάνω νοσοκομείων γίνεται με την 
πολιτική και συνδικαλιστική ευθύνη της Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). 

7. Τέλος, με δεδομένο ότι δεν ισχύει καμμιά συμφωνία μεταξύ  
Υπουργείου και γιατρών, με δεδομένο ότι το Υπουργείο κατέστη 
ανίκανο να διασώσει τα νοσοκομεία και με δεδομένο ότι το 
Υπουργείο επί δυο έτη εμπαίζει και παρανομεί, από τούδε κι εφεξής 
αναλαμβάνουμε την επιτέλεση των εφημεριών σύμφωνα με τα 
νόμιμα προβλεπόμενα ωράρια. 

 
 
                       

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Τερζής Στάθης  

Ο Γραμματέας 

 
Γιαννάκενας Κων/νος 

 


