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Αρ. Πρωτ: 04/20-1-2008 Πάτρα, 20 Ιανουαρίου 2009 
 
Προς 
§ την Διοίκηση του ΠΓΝΠ 
§ τους Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων 

 
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: 

 
1. Όπως προκύπτει από την ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης της ΕΙΝΑ η 

οποία είχε ως θέμα και τη μη πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών από το 
Νοέμβριο 2008 έως και σήμερα, αποφασίστηκε η επίσχεση εργασίας 
ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών από την τακτική εργασία 
τους καθώς και η επίσχεση εφημερίας για τους ειδικευόμενους ιατρούς, 
αρχομένη από σήμερα και μέχρι την πλήρη αποπληρωμή όλων των 
δεδουλευμένων (συμπεριλαμβάνει και το υπόλοιπο ποσό για τις εφημερίες των 
ειδικευμένων για τον Νοέμβριο 2008).  Η απόφαση αυτή έρχεται να 
υλοποιήσει την απόφαση της Γ.Σ. της 8/1/09 κατά την οποία είχαν 
αποφασιστεί οι παραπάνω κινητοποιήσεις εάν δεν είχαν κατατεθεί τα 
δεδουλευμένα μέχρι σήμερα.  

 
Επισυνάπτεται ενδεικτικός αριθμός υπογραφών ειδικευομένων ιατρών που 
προτίθενται να λάβουν μέρος στην ανωτέρω επίσχεση εργασίας – εφημεριών. 
Η παρούσα κοινοποίηση έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας για τις επικείμενες 
κινητοποιήσεις αλλά και για την ενδεχόμενη αναστάτωση που θα προκύψει από 
τη δυσλειτουργία του συστήματος εφημεριών που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στην παρουσία των ειδικευομένων ιατρών. 

 
2. Για το θέμα των εφημεριών του μηνός Φεβρουαρίου, η απόφαση της Ε.Ι.Ν.Α. η 

οποία ψηφίστηκε ομόφωνα στην Γ.Σ. είναι ότι αντιμετωπίζουμε για άλλη μια 
φορά την γνωστή αναξιοπιστία του Υπουργείου. Η Κλαδική Σύμβαση που 
υπογράφθηκε μεταξύ του Υπουργείου και της Ομοσπονδίας των 
νοσοκομειακών γιατρών δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα από τη Βουλή. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την μοναδική 
υπάρχουσα νομοθεσία μέχρι την ψήφιση της Κλαδικής Σύμβασης και συνεπώς 
τα προγράμματα εφημεριών του Φεβρουαρίου θα κατατεθούν με βάσει το 
48/54ωρο,  που σημαίνει ότι μετά τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου θα 
έχουμε εξαντλήσει την δυνατότητα εφημέρευσης στα νοσοκομεία μας.  

                       
Για την Γ.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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