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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ι.Ν.Α.

Κατά την σημερινή και μαζική Γενική Συνέλευση οι νοσοκομειακοί γιατροί 
που παραμένουμε απλήρωτοι – παρά τις δηλώσεις της Υπουργού Υγείας πρώτον ότι 
“οι  γιατροί  θα  πληρωθούν  κανονικά”  και  μετά  ότι  “οι  γιατροί  πληρώθηκαν”  - 
ψήφισαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Η  επίσχεση  εργασίας  συνεχίζεται μέχρι  καταβολής  των  δεδουλευμένων 
εφημεριών  στο  ακέραιο.  Απαιτούμε  νομοθετική  άρση  των  περιορισμών 
(12μόρια και  8%) για να πληρωθούν οι  οι  δεδουλευμένες εφημερίες.  Να 
διατεθούν  οι  πιστώσεις  σύμφωνα  με  το  κοστολογημένο  πρόγραμμα 
εφημεριών κάθε νοσοκομείου.

2. Από  την  1η  Μαΐου οι  νοσοκομειακοί  γιατροί  εφαρμόζουν  το  νόμιμο 
(Π.Δ.88/99 και 76/05) μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας (4 εφημερίες) 
χωρίς  παρεκκλίσεις  και  με  βάσει  τα  ασφαλή προγράμματα  εφημέρευσης 
που  έχουν  εγκριθεί  από  τα  Επιστημονικά  Συμβούλια.  Η  ευθύνη  για   τις 
υπόλοιπες  ημέρες  του  μήνα  που  θα  μένουν  ακάλυπτες  βαραίνει 
αποκλειστικά  την  Κυβέρνηση και  την  εγκληματική  αμέλεια  και  απαξίωση 
που επιδεικνύει απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

3. Νέα Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 3 Μαΐου.
4. Συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου την  Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρα 20.00 

π.μ. στα πλαίσια της “Ημέρας Υγείας”. Θα ακολουθήσει πορεία. 
5. Συμμετοχή σε πορεία που διοργανώνεται από τα πρωτοβάθμια σωματεία 

Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα την Τρίτη 27 Απριλίου – Πλατεία Όλγας και 
ώρα 19.30 μ.μ.

6. Συλλαλητήριο-Πορεία των νοσοκομειακών γιατρών την Τετάρτη 28 Απριλίου 
και ώρα 11.000 π.μ. από την Πλατεία Γεωργίου.

7. Η Γενική Συνέλευση καταγγέλλει και καταδικάζει την απαράδεκτη απόπειρα 
εξαναγκασμού γιατρών σε  εφημερίες  πέρα του νομίμου που επιχειρείται 
στην Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του 409 ΓΣΝ.

8. Η Ε.Ι.Ν.Α. θα λάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών της Πάτρας και 
της  Αχαΐας  για  τις  επιπτώσεις  της  εισόδου  της   χώρας  στο  Δ.Ν.Τ. στο 
σύστημα  Δημόσιας  Υγείας  (υποχρηματοδότηση  ΕΣΥ,  απολύσεις, 
συγχωνεύσεις και  καταργήσεις μονάδων υγείας και  νοσοκομείων,  αύξηση 
του κόστους νοσηλείας κ.τ.λ.).

9. Τέλος η Ε.Ι.Ν.Α. καλεί την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. να εξετάσει την περίπτωση κατάθεσης 
μαζικών παραιτήσεων των ειδικευμένων νοσοκομειακών γιατρών.

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ν.Α.
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