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ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. Ε.Ι.Ν.Α 
 
Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας αγωνιζόμαστε για: 
 
Ανατροπή των νεοφιλελεύθερων οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης που οδηγούν σε φτώχεια και 
δυστυχία την πλειοψηφία του εργαζόμενου ελληνικού λαού ενώ αφήνουν στο απυρόβλητο αυτούς που 
ασέλγησαν πάνω στον πλούτο της χώρας εδώ και δεκαετίες (τραπεζίτες, επιχειρηματίες, πολυεθνικές, 
μεγαλοκαναλάρχες και ντόπιους υπεργολάβους) 
 
Ανατροπή της τρομοκρατίας του χρέους που επιβάλουν οι «αγορές», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
ΔΝΤ οδηγώντας τον ελληνικό λαό στη σφαγή των εργασιακών του δικαιωμάτων ενώ οι «οικονομίες» 
που επιβάλλουν θα σπρώξουν σε μεγαλύτερο βάθος τη χώρα στην κρίση. 
 
Ανατροπή των προθέσεών της να διαλύσει τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια οδηγώντας τη σε μαρασμό 
και ιδιωτικοποίηση των δομών, εξαθλίωση τους εργαζόμενους και τους γιατρούς που ζουν από το μισθό 
τους, ενώ αφήνει να γίνεται χορός κανιβάλων από τις πολυεθνικές του φαρμάκου, τον κρατικοδίαιτο 
ιδιωτικό τομέα, τους προμηθευτές και τους επίορκους μεγαλογιατρούς που θησαυρίζουν. 
 
Ανατροπή της κοροϊδίας που η προηγούμενη και τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιβάλλει 
στους νοσοκομειακούς γιατρούς, αθετώντας τους ίδιους τους νόμους της, μη προβαίνοντας στις 
νομοθετημένες προσλήψεις προκειμένου ν’ ανασάνει το σύστημα, παίρνοντας πίσω τις αυξήσεις που 
κερδίσαμε με αγώνες πέρσι μετά από 10 χρόνια μισθολογικής καθήλωσης. 
 
Ανατροπή του εφησυχασμού και της αδράνειας που είχε επιβληθεί στην κοινωνία από τον εργοδοτικό 
συνδικαλισμό της κομματικής διαπλοκής με τους φορείς εξουσίας. Δίνουμε το λόγο σ’ όλους τους 
συναδέλφους και συναδέλφισσες, ζητάμε τη συμμετοχή τους σ’ έναν αγώνα που θα είναι κρίσιμος για 
την επιβίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου 
 
Αποφασίζουμε: 
 

• Συμμετοχή στη Γενική Απεργία της 24 Φλεβάρη και συμμετοχή στη συγκέντρωση και πορεία 
στις 10πμ στο Εργατικό Κέντρο 

 
• Κατάθεση προγραμμάτων 4 εφημεριών κατά το μήνα Μάρτιο, υιοθετώντας την ισχύουσα 

νομοθεσία και βεβαιώνουμε για την εφαρμογή τους αν η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει μέχρι τις 
11/3 στην πλήρη υλοποίηση του νόμου 3754/2009 (προσλήψεις, καμιά αλλαγή στο μισθολογικό, 
αναβαθμίσεις) 

 
• Συντονισμό με την ΟΕΝΓΕ και τις πρωτοβουλίες της για κοινούς αγώνες με τους άλλους 

εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΛΜΕ κ.α.) 
Για τη Γ.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

http://www.eina.gr
mailto:cgian@med.upatras.gr

