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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ι.Ν.Α. 

 
 

Η γενική συνέλευση της Ε.Ι.Ν.Α. που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο 
Π.Γ.Ν.Π. έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

 
§ Ομόφωνα αποφασίζουμε ότι εμμένουμε  στη θέση μας ότι μοναδική 

διέξοδος είναι η κύρωση της Κλαδικής Σύμβασης, αυτούσια και 
χωρίς την οποιαδήποτε τροποποίηση. 

§ Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν δηλώσει πολλάκις και εγγράφως 
ότι ΔΕΝ συναινούν στην υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας. 
Παρ’ όλα αυτά σε κάποια τμήματα έχουν κατατεθεί προγράμματα 
με εφημερεύοντες κατ’ υπέρβαση της νομοθεσίας. Τα προγράμματα 
αυτά είναι παράνομα και δεν υποχρεούνται οι αναγραφόμενοι 
ιατροί να τα υλοποιήσουν. 

§ Από τις αρχές του έτους έχουμε επισημάνει στις Διοικήσεις των 
νοσοκομείων, στην Υ.Πε. και στο Υπουργείο ότι η εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας θα άφηνε τα νοσοκομεία χωρίς 
εφημερεύοντες ιατρούς και ότι η μοναδική διέξοδος ήταν και 
είναι η έγκαιρη και άμεση κύρωση της Κλαδικής Σύμβασης 
που είχε συνυπογράψει ο Υπουργός Υγείας με την ΟΕΝΓΕ 
στις 1/12/2008. Ο Υπουργός όμως προτίμησε να μη σεβαστεί την 
υπογραφή του και να μας εμπαίζει συνεχώς με ένα νομικά 
ανυπόστατο νομοσχέδιο. 

§ Οι Γενική Συνέλευση των νοσοκομειακών γιατρών αποφάσισε 
ομόφωνα να εφαρμόσει πλέον την ισχύουσα νομοθεσία και όσοι 
ιατροί έχουν συμπληρώσει το νόμιμο ωράριο εργασίας να 
αποχωρήσουν μετά την λήξη αυτού.  

§ Οι ευθύνες για την παρούσα κατάσταση αλλά κι ότι δύναται να 
ακολουθήσει βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον Υπουργό Υγείας 
που με την πολιτική της ασυνέπειας και του εμπαιγμού έχει 
οδηγήσει το ΕΣΥ σε κατάρρευση.  

§ Οι νοσοκομειακοί ιατροί καλύπτανε μέχρι σήμερα τα νοσοκομεία 
από φιλότιμο και μόνο αλλά το φιλότιμο έχει τα όριά του και 
διαβρώνεται από την αναξιοπιστία, την αισχρή εκμετάλλευση και 
τον εμπαιγμό.    

                       
Για το Δ.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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