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Προς:  

• Την 6η Υ.Πε. 
 
Κοινοποίηση: 

• Τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων & Κ.Υ. Νομού Αχαΐας 
• Τους Γιατρούς των Νοσοκομείων & Κ.Υ. Νομού Αχαΐας 
• Τα Μ.Μ.Ε. 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ι.Ν.Α. 

 
 Σας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις της σημερινής Γενικής Συνέλευσης η μαζικότητα της οποίας 
αντικατοπτρίζει την σοβαρότητα της επικρατούσας κατάστασης στην Δημόσια Υγεία. 

1. Οι νοσοκομειακοί γιατροί συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας μέχρι την καταβολή – στο ακέραιο- των 
δεδουλευμένων μας, 

2. Λόγω της μονομερούς έμπρακτης καταστρατήγησης από την κυβέρνηση της Κλαδικής Συμφωνίας και 
του Ν.3754/2009, από 1η Μαΐου καταθέτουμε προγράμματα εφημερίας σύμφωνα με το νόμιμο 
ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας (48 και 52 ωρών μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος ανά ειδικό και 
ειδικευόμενο γιατρό όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία). Η όποια 
υπέρβαση του χρόνου αυτού χωρίς την υπογεγραμμένη συναίνεση γιατρού θα αντιμετωπίζεται άμεσα 
με κάθε νομικό και δικαστικό μέσο και κατά του όποιου εντολέα. 

3. Η Ε.Ι.Ν.Α. συμμετέχει στην 48ωρη Πανελλαδική Απεργία της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και άλλων Ομοσπονδιών και 
σωματείων εργαζομένων την Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Απριλίου και συμμετέχει στη συγκέντρωση-
πορεία στις 22/4. 

4. Καλούμε όλους του νοσοκομειακούς γιατρούς στην Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
την Δευτέρα 19/4/2010 και ώρα 20:00 μ.μ. (Βότση 42) με θέμα τα προβλήματα της υγείας και την 
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα προκύψουν. 

5. Σύμφωνα ,ε την απόφαση της ΟΕΝΓΕ της 14/4/2010, κηρύσσουμε την 6η Μαΐου Ημέρα Αγώνα και 
Κινητοποίησης για την Υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας. Καλούμε πρωτοβάθμια σωματεία 
εργαζομένων, πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία ασθενών, επιστημονικούς φορείς, τοπική 
αυτοδιοίκηση σε κινητοποίηση της οποίας ο χαρακτήρας θα οριστεί στις συναντήσεις-συσκέψεις των 
επόμενων ημερών. 

6. Ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση των νοσοκομειακών γιατρών την Παρασκευή 23/4/2010 στις 9:00 π.μ. 
Στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.Π. στο Ρίο. 

7. Η Γενική Συνέλευση καταγγέλλει την προσπάθεια ποινικοποίησης του νομίμου δικαιώματος της 
επίσχεσης εργασίας από μερίδα καθηγητών-διευθυντών του Π.Γ.Ν.Π. οι οποίοι, σε μια κίνηση με 
σκοπό τον εκφοβισμό των ειδικευομένων γιατρών που βρίσκονται σε επίσχεση, απεύθυναν αναφορά 
στον Εισαγγελέα. Η ενέργεια αυτή, η οποία καταδικάστηκε και καταγγέλθηκε και από το Γενικό 
Συμβούλιο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. κατά την χθεσινή συνεδρίαση, χαρακτηρίζει το ήθος των εμπνευστών της και 
τους παραδίδει στην χλεύη και την περιφρόνηση των νοσοκομειακών γιατρών. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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