
Πάτρα 18 Φεβρουαρίου 2009 

 
Πολεμικό ανακοινωθέν 

Κώστας Γιαννάκενας 
Γραμμ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαίας 
 

Σας χαιρετίζω από την εμπόλεμη ζώνη του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Ρίου όπου ο χορός καλά κρατεί. Το νοσοκομείο μας είναι ένα 
από τα 6 νοσοκομεία κορμού που σήμερα έχουν αποσυρθεί από την εφημερία 
τους. Η ιδιαιτερότητα που μας διακρίνει είναι το γεγονός ότι στην περιοχή 
μας δεν υπάρχουν «εφεδρικά» νοσοκομεία όπως στις άλλες 5 πόλεις αφού το 
κρατικό Γ.Ν. Πατρών «Αγ. Ανδρέας» έχει αναστείλει την λειτουργία του εδώ 
και 8 μήνες (μετά τον σεισμό του Ιουνίου 2008). Έτσι το νοσοκομείο μας 
«λειτουργεί» σαν μοναδικό νοσοκομείο της περιοχής και κάτω από εξαιρετικά 
απάνθρωπες συνθήκες για ασθενείς και προσωπικό. Να πω μόνο ότι η 
πληρότητα της Παθολογικής Κλινικής υπερβαίνει (επισήμως) το 250%! 

 
Ωστόσο η Ε.Ι.Ν.Α. συμμετέχοντας στον αγώνα έκλεισε σήμερα την 

εφημερία και δεχόμαστε μόνο τα άκρως επείγοντα περιστατικά 
λειτουργώντας με προσωπικό ασφαλείας. Ομολογουμένως η κατάσταση αυτή 
είναι μια ανάσα ζωής για τους ασθενείς και κατά σύμπτωση και για την 
Διοίκηση αφού η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας συνεπάγεται την 
παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο και μετά τη λήξη του πρωινού 
ωραρίου. Η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει και αύριο, την δεύτερη μέρα της 
48ωρης απεργίας. 

 
Για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η Ε.Ι.Ν.Α. έχει προγραμματίσει 

Γενική Συνέλευση συνοδευόμενη από στάση εργασίας για να συζητήσουμε το 
όσα θα έχουν γίνει σχετικά με την συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή και  
να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με τις δικές μας αντιδράσεις πάνω στο 
ζήτημα. Την Παρασκευή όμως πρόκειται να  γίνει στο Ρίον η μεγάλη έκρηξη 
στο θέμα των εφημεριών αφού η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του 
ΕΣΥ και οι ειδικευόμενοι, δεν συναινούν να υπερβούν το νόμιμο 48/54ωρο και 
ούτε τους υποχρεώνει κάποια νομοθεσία να το κάνουν. Εδώ πρέπει να 
αναφερθεί ότι σχεδόν όλοι οι γιατροί και σε όλα τα τμήματα έχουν 
συμπληρώσει τις 2 ή 4 νόμιμες εφημερίες και δεν προτίθενται να τις 
υπερβούν. Γι’ αυτό λέμε ότι την Παρασκευή θα υπάρξει η μεγάλη έκρηξη 
αφού μετά την λήξη του πρωινού ωραρίου δεν θα υπάρχουν εφημερεύοντες 
γιατροί στο νοσοκομείο. 

 
Φυσικά η όποια προσπάθεια κάποιων ή όποιων να εκβιάσουν τους 

γιατρούς σε παράνομη υπερεργασία θα αντιμετωπιστούν άμεσα και με όλα τα 
νόμιμα μέσα. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ι.Ν.Α. έχει προνοήσει να έχει έτοιμες τις 
σχετικές μηνύσεις και η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν είναι παρά η 
συμπλήρωση των ονομάτων. Τέτοιες στιγμές δεν είναι να χάνουμε χρόνο.... 

 
Ωστόσο, θα πρέπει να  πω ότι η κατάσταση δεν είναι δα και ρόδινη 

αφού, ως είθισται, τα «γκρίζα ανθρωπάκια» βρήκαν την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσουν σήμερα κάποια τακτικά χειρουργεία, τακτικά ιατρεία και 
λοιπές τακτικές εργασίες είτε μόνοι τους είτε εκβιάζοντας την συνδρομή 
(ιδίως) ειδικευόμενων γιατρών. Αυτό βέβαια δεν με εκπλήσσει (τώρα πια) 



αλλά όπως και να το κάνουμε είναι κάτι που προκαλεί θλίψη όταν έχουμε να 
κάνουμε με καθηγητές (όλων των βαθμίδων) και συνεπώς υποτιθέμενων 
δασκάλων. Τους συγχαίρω για το ήθος που διδάσκουν και τους ευχαριστώ για 
την έμπρακτη συμπαράσταση στον αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών. 

 
Τώρα που το σκέφτομαι, αυτοί είναι και οι κύριοι πολέμιοι του 

πολυδιευθυντικού αποκαλώντας το «αναξιοκρατικό» και διάφορα άλλα. Όταν 
το πολυδιευθυντικό αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ είναι αναξιοκρατικό ενώ 
όταν αφορά το πανεπιστήμιο είναι αξιοκρατία. Το ότι έχουν γεμίσει κάποιες 
πανεπιστημιακές κλινικές με καθηγητές είναι αποδεκτό αλλά όταν μιλάμε για 
κλινικές του ΕΣΥ παραδόξως είναι απαράδεκτο. Περίεργη η λογική και δεν 
την καταλαβαίνω. Εδώ που τα λέμε όμως, δεν θέλω και να την καταλάβω γιατί 
κάτι τέτοιο θα με έφερνε σε σύγκρουση με κάτι που δεν μπορώ να θυσιάσω, 
την αξιοπρέπειά μου και το κεκτημένο δικαίωμα να μπορώ να κοιτάω 
οποιονδήποτε στα μάτια και να ασκώ την κριτική μου. 

 
Φυσικά, τα παραπάνω δεν αφορούν όλους τους πανεπιστημιακούς 

γιατρούς και ούτε έχω κάτι με τον συγκεκριμένο κλάδο συναδέλφων. Όπως 
επίσης φυσικά δεν είναι ούτε οι γιατροί του ΕΣΥ αυτοί που αποτελούν τον 
όποιο ηθικό κορμό του συνόλου των νοσοκομειακών γιατρών. Αρκετοί από 
τους τακτικούς απεργοσπάστες και τους κατά περίσταση δυνάστες των 
κατώτερων βαθμίδων είναι γιατροί του ΕΣΥ που έχουν υιοθετήσει (κι αυτοί) 
την αρχή του “Magazaki Über Alles”.  

 
Με τα παραπάνω περί δυναστών θυμήθηκα τον προσκεκλημένο του 

ALTER προχθές το βράδυ ο οποίος πρότεινε να ανοίξουν τα νοσοκομεία για 
να προσληφθούν (?) «άμισθοι ειδικευόμενοι που θα έλυνε το πρόβλημα της 
έλλειψης νοσοκομειακών γιατρών και όπου τον ασθενή θα τον δεχόντουσαν 4-
5 γιατροί στα Επείγοντα». Είχε και επιχείρημα ο κύριος ότι «πριν από 35 
χρόνια έτσι κάναμε ειδικότητα».  

 
Σε δικαστήριο θα είχε απαλλαγεί ο παραπάνω κύριος . Στη συνείδησή 

μας όχι. 
 
Και για να ασχοληθούμε με το θέμα που μας αφορά όλους, το θέμα της 

Κλαδικής Σύμβασης που υπέγραψε ο κ. Αβραμόπουλος (που δεν σεβάστηκε 
την υπογραφή του) και που τώρα προσπαθεί να καλύψει με ένα μεταλλαγμένο 
και νομικά διάτρητο νομοσχέδιο.  

 
Θέλω να θέσω το εξής ερώτημα στο οποίο δεν έχω βρει καμμιά 

απάντηση όσο κι αν το σκέφτομαι και με την όποια νοημοσύνη διαθέτω – δεν 
έχω  βέβαια την ευφυία του κ. Αβραμόπουλου (που δεν σεβάστηκε την 
υπογραφή του) – και ρωτάω μήπως και ξέρει κανείς να με διαφωτίσει. 

 
Με την κύρωση της Κλαδικής Σύμβασης συμφωνούσαμε να κάνουμε 

μέχρι 7 εφημερίες ανά μήνα κι έτσι καλύπταμε τις εφημερίες στα νοσοκομεία 
μέχρι να κάνει ο κ. Αβραμόπουλος (που δεν σεβάστηκε την υπογραφή του) τις 
προσλήψεις των γιατρών όπως είχε δεσμευτεί και να μειωθούν οι εφημερίες 
σε 5/μήνα. Με τις επόμενες προσλήψεις (μέσα στο 2010) οι 5 εφημερίες θα 
μειώνονταν ακόμα περισσότερο ώστε να καταστεί σταδιακά εφικτό το νόμιμο 
ωράριο.  

 



Η παραπάνω Κλαδική Σύμβαση  που την υπέγραψε ο κ. Αβραμόπουλος 
(που δεν σεβάστηκε την υπογραφή του) την 1η Δεκεμβρίου 2008 είχε τη 
δυνατότητα να παρακάμψει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί 48ώρου αφού 
ήταν αποτέλεσμα διμερούς διαπραγμάτευσης και με τη δική μας συναίνεση.  

 
Αντί όμως να φέρει την ως άνω Κλαδική Σύμβαση στη Βουλή για 

κύρωση ο κ. Αβραμόπουλος (που δεν σεβάστηκε την υπογραφή του) κατέθεσε 
τελικά έναν φρικτά μεταλλαγμένο κλώνο αυτής με τη μορφή νομοσχεδίου.  
Ένα νομοσχέδιο το οποίο – δεν είμαι νομικός οπότε ρώτησα και έμαθα – εκ 
των πραγμάτων δεν υποχρεώνει κανένα γιατρό να υπερβεί το νόμιμο 
48/54ωρο οπότε και δεν εξασφαλίζει την ποσοτική επάρκεια εφημερευόντων 
γιατρών στα νοσοκομεία! 

 
Προσωπικά, δέχομαι να κάνω τις 7 εφημερίες (ή και παραπάνω αν το 

απαιτούσε η περίσταση) προκειμένου να καλυφθούν οι μηνιαίες εφημερίες 
χωρίς καμία ταλαιπωρία ασθενών αλλά με τη γνώση ότι οι 7 εφημερίες θα 
μειώνονταν σταδιακά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μετά όμως από 
το συνεχιζόμενο εμπαιγμό, την ηχηρή απαξίωση και την πληθώρα των 
απραγματοποίητων υποσχέσεων και δεσμεύσεων του  κ. Αβραμόπουλου (που 
δεν σεβάστηκε την υπογραφή του), εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι 
νοσοκομειακοί γιατροί, που θίγεται η αξιοπρέπειά μας όταν μας κοροϊδεύουν 
με τον πιο επαίσχυντο τρόπο, θα εφαρμόσουμε προγράμματα εφημερίας με το 
νόμιμο 48/54ωρο και καλούμε όσους πολέμησαν κατά την κύρωση της 
Κλαδικής Σύμβασης να καλύψουν τα κενά στις εφημερίες. 

 
Και για να συνοψίσω το ερώτημα που θέλω να θέσω :  
 
Αφού ΜΟΝΟ η κύρωση της Κλαδικής Σύμβασης μπορεί να αποτρέψει 

το εφημεριακό κραχ, τι το ήθελε ο κ. Αβραμόπουλος (που δεν σεβάστηκε την 
υπογραφή του) το υπό συζήτηση νομοσχέδιο?  

 
Να κάνω όμως και μια ακόμα ερώτηση στον  κ. Αβραμόπουλο (που δεν 

σεβάστηκε την υπογραφή του): 
 
Κύριε Υπουργέ (που δεν σεβάστηκες την υπογραφή σου), την 

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ποίοι γιατροί θα εφημερεύσουν στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίον αφού έχουμε εξαντλήσει τις νομίμως 
προβλεπόμενες εφημερίες για τον μήνα αυτό?  

 
Άλλωστε με το εμπιστευτικό έγγραφο του κ. Ευσταθίου (ΕΚΕΠΥ)  της 

10/2/2009 καλούσε "(τους) Διοικητές να μεριμνήσουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία...για την εκπόνηση των προγραμμάτων εφημερίας."   

 
Προφανώς ο κ. Ευσταθίου αγνοούσε ή λησμόνησε ότι η ισχύουσα 

νομοθεσία δεν είναι πλέον κάποια από τις έκνομες τροποποιήσεις με 
παρατάσεις - αναστολές  της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που 
είχατε συνηθίσει να επικαλείστε για την συνέχιση του «εργασιακού μεσαίωνα 
των γιατρών» (δικά σας τα λόγια κ. Υπουργέ) αλλά εμείς σαν νομοταγείς 
πολίτες που σεβόμαστε τους νόμους (και τις υπογραφές μας) θα τηρήσουμε 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

 


