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Η κατάσταση μάλλον ζορίζει όλο και περισσότερα το Υπουργείο. Σε 
διάφορα νοσοκομεία της χώρας οι διοικήσεις (ή άλλοι παρόμοιοι 
μηχανισμοί) δοκιμάζουν την εφευρετικότητά τους με ένα καταιγισμό από 
αντικειμενικά αδόκιμα τεχνάσματα για τον εξαναγκασμό των γιατρών ώστε 
να υπερβούν το 48ωρο-56ωρο. Κατά κανόνα οι απάντηση των γιατρών είναι 
ο χλευασμός και οι νόμιμες "απαντήσεις" (μηνύσεις κτλ).

Άλλοι πάλι (Διοικητές, Διευθυντές κτλ) προσπαθούν να βρουν τη λύση 
μέσα από τροποποιήσεις προγραμμάτων εφημέρευσης. Θαρρούν ότι 
μετατρέποντας τις ενεργείς εφημερίες σε ετοιμότητας ή σε μεικτές θα 
δώσουν αυτοί τη λύση στο πρόβλημα! Ξεχνούν οι περισσότεροι από αυτούς 
ότι για την όποια τροποποίηση του προγράμματος εφημέρευσης πρέπει να 
έχουν: 

 την σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου 
 την παρουσία γιατρού σε ενεργό εφημερία προκειμένου να υπάρχει 

άλλος γιατρός σε εφημερία ετοιμότητας (άρθρο 45 του Ν.3205/2003)

Στην ιστοσελίδα της ΕΙΝΑ υπάρχει σχετική νομική γνωμοδότηση για το 
θέμα αυτό στο: 
http://www.eina.gr/pdf/mikhail-etoimotitas.pdf

Τι θα πρέπει να κάνουμε όμως από 1η Νοεμβρίου;

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις σκέψεις μου.

Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε σαν νοσοκομειακοί γιατροί είναι να 
αντισταθούμε με αξιοπρέπεια στις όποιες "πιέσεις" και σε όποια τεχνάσματα 
απ' όπου κι αν προέρχονται και να αρνηθούμε να υπογράψουμε την όποια 
δήλωση συναίνεσης για παράβαση του νόμιμου χρόνου εργασίας. 



Απαντάμε με μηνύσεις σε όποιον μας απευθύνει "εντολή" για 
παράβαση του 48-56ωρου. Σίγουρα υπάρχουν "συνάδελφοι" οι οποίοι θα 
θελήσουν να ασκήσουν πιέσεις σε ειδικευόμενους ιδίως (αλλά όχι μόνο) 
γιατρούς και αυτό δεν πρέπει να περάσει. Η αξιοπρέπεια και η συναδελφική 
αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι το όπλο μας απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις 
και η ενεργή συμπαράσταση σε ειδικευόμενους θα πρέπει να είναι 
συλλογική, μαζική και δυναμική. Οι δε ενέργειες αυτών που θα θελήσουν να 
ασκήσουν πιέσεις σε νοσοκομειακούς γιατρούς θα είναι το στίγμα που θα 
τους συνοδέψει και στο μέλλον. Οι Κουίσλινγκ και οι δοσίλογοι πάντα 
υπάρχουν και θα υπάρχουν αλλά η Ιστορία ούτε τους ξεχνάει ούτε τους 
συγχωρεί.

Μετά από χρόνια αγώνων για ανθρώπινα ωράρια εργασίας και αξιοπρεπή 
πληρωμή για την εργασία που προσφέρουμε έχουμε φτάσει σε ένα απόλυτα 
κρίσιμο σημείο. Μέσα από χρόνια χωρίς μισθολογικές αυξήσεις, μετά από 
επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις που παραμένουν ανεκπλήρωτες και μέσα 
από ένα δρόμο δύσκολο και σπαρμένο με εμπαιγμούς και απαξίωση για το 
έργο μας φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να απαιτήσουμε τα... 
νόμιμα και αυτονόητα! Μετά από αγώνες για την εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας μπορούμε σήμερα να πούμε ότι είμαστε στα πρόθυρα της νίκης. 

 Ποίοι είναι αυτοί που θα σταθούν εμπόδιο στον αγώνα μας ; 
 Ποίοι είναι αυτοί που δεν θα σταθούν με τους μισθοσυντήρητους 

νοσοκομειακούς γιατρούς στην τελευταία αυτή μάχη; 
 Ποίοι είναι αυτοί που θα υπονομεύσουν την νίκη μας ;

Στην σημερινή φάση η κατάσταση είναι κρίσιμη και το αποτέλεσμα θα 
καθορίσει το μέλλον μας για τα χρόνια που έρχονται. Όσο πιο μαζική είναι 
η αυτοδίκαιη εφαρμογή (μας) του 48-56ωρου τόσο πιο έντονη είναι η πίεση 
στο Υπουργείο για να δώσει την μοναδική λύση που του απομένει - την 
αποδοχή των δίκαιων και λογικών μας αιτημάτων όπως αυτά 
αποφασίστηκαν στο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ!

Εφαρμόζοντας όλοι την ισχύουσα νομοθεσία από 1η Νοεμβρίου βάζουμε 
τέρμα σε αντισυνταγματικές "τροπολογίες", στον εμπαιγμό και την 
απαξίωση με την οποία μας αντιμετωπίζει τόσα χρόνια το Υπουργείο. Ο 
μοναδικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι η .. σιωπή των αμνών!
Αυτών που πρόθυμα θα λάβουν τα όσα εμείς θα τους εξασφαλίσουμε με τον 
αγώνα μας αλλά για τον οποίο οι ίδιοι δεν θα έχουν σηκώσει ούτε 
δακτυλάκι. Αυτών που είχα ονομάσει "γκρίζα ανθρωπάκια" και που δεν θα 



διακινδυνεύσουν την δουλική τους σχέση με τους "παραπάνω" ή δεν θα 
θελήσουν να διακόψουν την λειτουργία των καταστημάτων τους προς 
όφελος του συνόλου. Όποιος δεν καταλαβαίνει σε τι αναφέρομαι ας 
επικοινωνήσει μαζί μου να του εξηγήσω.

Δεν λυπάμαι να δυσαρεστώ κάποιους με τα παραπάνω. Είναι η γνώμη 
μου και θα την εκφράζω πάντα ελεύθερα έστω και μόνο για αυτούς που 
έχουν την δυνατότητα να καταλάβουν. Αναφέρθηκα στην σιωπή των αμνών 
πιο πάνω οπότε οφείλω να πω ότι το γνωστό ότι μπροστά σε μια αδικία ... "η 
σιωπή είναι συνενοχή".

Πανελλαδικά υπάρχει το κάλεσμα της 1ης Νοεμβρίου για να δώσουμε 
ένα τέλος σε αυτό που ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε πολλές 
φορές "εργασιακό μεσαίωνα" και αναρωτιέμαι....

Την 1η Νοεμβρίου θα λυθεί η σιωπή των αμνών ;

Ποια είναι η απάντηση ;

ΝΑΙ ή μπεεεε ;


