
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ι.Ν.Α. 18/12/08 
 

Στις 18/12/08 πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Συνέλευση της Ε.Ι.Ν.Α όπου το 
Σώμα ενημερώθηκε για την πρόοδο που υπάρχει σε σχέση με την Κλαδική 
Σύμβαση και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ένωσής μας που 
συνοψίζονται στα εξής: 
 

1. Πίεση προς το Υπουργείο για καθορισμό ημερομηνίας συζήτησης στην 
Βουλή του σχετικού Νομοσχεδίου. 

2. Συνέχιση της Γ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α την Πέμπτη στις 8/1/09 (9π.μ. στο 
Αμφιθέατρο του Ρίου) με ότι νεότερο υπάρχει μέχρι τότε για την 
Σύμβαση και καθορισμό της πάρα πέρα πορείας μας. 

3. Κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών για τον Ιανουάριο με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία (48 ώρες για τους ειδικευμένους και 56 ώρες για 
τους ειδικευόμενους κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως). Υπενθυμίζουμε ότι 
η τροπολογία του Υπουργείου ίσχυε, με όλες τις αμφισβητήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι 31/12/08 και από 1/1/2009 το Ελεγκτικό 
έχει δηλώσει ότι δεν θα εγκρίνει πληρωμές που υπερβαίνουν το 
48/56ωρο. 

4. Εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι εφημερίες του  Νοέμβρη, επίσχεση 
εργασίας από Δευτέρα 12/1/09 σε όσα Νοσοκομεία υπάρχει το 
πρόβλημα. 

 
Η Συνέλευση ενημερώθηκε επίσης για το ψήφισμα που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Ε.Ι.Ν.Α. τη Δευτέρα 8/12/2008 μετά τη δολοφονία του νεαρού 
Αλέξη Γρηγορόπουλου από ειδικό φρουρό της Αστυνομίας, που συγκλόνισε 
όλη την Ελληνική κοινωνία. (επισυνάπτεται) 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

       Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την 
αποτρόπαιη δολοφονία από αστυνομικό του 16χρονου έφηβου στο κέντρο 
της Αθήνας το Σάββατο το βράδυ (λίγες μόνο μέρες μετά την αθώωση των 
αστυνομικών που ξυλοκόπησαν βάναυσα Κύπριο φοιτητή στην 
Θεσσαλονίκη). 

Οι ευθύνες της ηγεσίας της Αστυνομίας, της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και ολόκληρης της 
κυβέρνησης είναι τεράστιες. 

• Καλούμε τους Εργαζόμενους να διαδηλώσουν μαζικά κατά της 
αστυνομικής βίας και ν' απαιτήσουν:  

• την παραδειγματική τιμωρία των εμπλεκόμενων αστυνομικών την 
αποπομπή των υπεύθυνων, Υπουργών και μη,(ηθικών αυτουργών 
της δολοφονίας).   

       Η εν ψυχρώ δολοφονία του 16χρονου, αποτελεί την κορύφωση μιας 
αλυσίδας αντικοινωνικών και αντιλαϊκών επιλογών, όπως είναι η 



οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, η εμπορευματοποίηση των 
δημόσιων αγαθών, η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, η κλοπή των 
αποθεματικών και η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτή η 
αυταρχική και αντιλαϊκή πολιτική είναι επικίνδυνη και πρέπει να 
ανατραπεί.  

       Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να δολοφονούν τα παιδιά μας και 
εμείς να παρακολουθούμε παθητικά τα τεκταινόμενα 

       Καλούμε όλο τον δημοκρατικό κόσμο σε συστράτευση για να μην 
περάσει η τρομοκρατία. 

       Όλοι στα συλλαλητήρια και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

                       

Η δολοφονία αυτή ήταν η σταγόνα  που ξεχείλισε το ποτήρι βγάζοντας 
χιλιάδες νέους στους δρόμους. Η νεολαία μπροστά στα αδιέξοδα, 
αφυπνίζεται, διεκδικεί, ανοίγει δρόμους. 

 
Ο αγώνας αυτός αποτελεί μια ακτίνα φωτός στη σημερινή γκρίζα 

πραγματικότητα των σκανδάλων, της απαξίωσης των κοινωνικών αγαθών, της 
προσπάθειας την κρίση να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. 

 
Είμαστε μαζί τους, είμαστε στο πλάι τους, αγωνιζόμαστε και εμείς για 

ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για μια άλλη κοινωνία. 
 
Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν εφησυχάζουν. Σ’ όλη την Ελλάδα σε 

συνελεύσεις και κινητοποιήσεις εκφράζεται η ανησυχία και ο προβληματισμός 
για το μέλλον της σύμβασης, το μέλλον των αγώνων μας.  
 


