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 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3, 8πμ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στα ΤΕΠ 
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ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η  επίθεση  που  δεχόμαστε  όλοι  υγειονομικοί  και  ασθενείς  –  από  τη 
συγκυβέρνηση,  την  Ε.Ε.  και  το  Δ.Ν.Τ.  είναι  διαρκής  και  ανελέητη.  Αποδεικνύεται 
καθημερινά ότι ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ!
Μετά την άγρια περικοπή μισθών – υπερωριών – εφημεριών και τη φορολογία που μας 
γονατίζει, η έλλειψη προσωπικού έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Με τους νέους οργανισμούς, τις συγχωνεύσεις, την κατάργηση δομών υγείας & 
κλινών και την πολυδιαφημισμένη «αξιολόγηση» μπαίνει σ’εφαρμογή το σχέδιο των 
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ (παρά  τις  «διαβεβαιώσεις»  υπουργείου,  διοίκησης  και  κυβερνητικών 
συνδικαλιστών για εξαίρεση των υγειονομικών).
Παίρνοντας υπόψη τις μαζικές αποχωρήσεις συναδέλφων (ιδίως, την τελευταία 5ετία) 
υπό το κράτος του τρόμου που δημιούργησαν οι αντι-ασφαλιστικοί νόμοι και τις εδώ 
και χρόνια μηδενικές προσλήψεις, στο νοσοκομείο μένει ελάχιστο (σε σχέση με τις 
ανάγκες) και εξουθενωμένο προσωπικό για πολύ μεγαλύτερο όγκο δουλειάς!!! 
ΗΔΗ:
 Από  τις  50  κλίνες  ΜΕΘ  &  ΜΑΦ λειτουργούν  οι  40  (!)  με  εξόντωση  δηλ.  των 

εργαζομένων: διπλοβάρδιες, 3-4 νυχτέρια τη βδομάδα κλπ.
 Από  τους  24  νοσηλευτές  στην  Ανάνηψη  Καρδιοχειρουργημένων  Ασθενών  (ΑΚΑ) 

έμειναν μόνο 14, ενώ εφημερεύουμε μέρα παρά μέρα στην καρδιά.
 Οι τραυματιοφορείς από 120 που θα έπρεπε κατ΄ελάχιστον να είναι, απέμειναν 67 

και λόγω νοσημάτων φθοράς αρκετοί είναι νοκ-άουτ.
 Στα  παραϊατρικά απέμειναν  οι  μισοί  συγκριτικά  με  τον  προ  3ετίας  αριθμό.  Ο 

τεράστιος όγκος των εξετάσεων  (μια και  τα περισσότερα εργαστήρια είναι  κέντρα  
αναφοράς) βγαίνει  με  την  αυταπάρνηση  διαφόρων  επιστημόνων,  φοιτητών, 
σπουδαστών που υπό το πρόσχημα της «πρακτικής άσκησης» δουλεύουν για χρόνια 
απλήρωτοι κι ανασφάλιστοι.    

 Αντίστοιχη εικόνα σε χειρουργεία, ορόφους, εξωτερικά ιατρεία, άλλες μονάδες: κάθε 
νοσηλεύτρια/τής οφείλει να περιθάλψει από 40 έως 70 ασθενείς στη βάρδια με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται. Στις εφημερίες τα ΤΕΠ γίνονται πεδίο μάχης!

 Επιπλέον, σε  διοικητικές & τεχνικές υπηρεσίες η κατάσταση είναι πέρα από κάθε 
φαντασία: κάθε συνάδελφος είναι υπόλογος για πολλαπλά πόστα με ασύλληπτο όγκο 
δουλειάς, κανονικό κουπί τραβάνε οι μαθητές του ΟΑΕΔ κι οι εργολάβοι αλωνίζουν με 
το προσωπικό τους σε συνθήκες γαλέρας: ο πιο υψηλόμισθος παίρνει 550€ το ωράριο 
…άγνωστο στις περισσότερες περιπτώσεις.

 Πάνω από 150 οργανικές θέσεις μονίμων και πάνω από 50 ειδικευόμενων  γιατρών 
είναι ΚΕΝΕΣ!

Η  συνολική  έλλειψη  προσωπικού σε  σχέση  με  τις  πραγματικές  ανάγκες 
ξεπερνά (συνολικά και σ’όλες τις ειδικότητες) κατά πολύ τις 1.500, που μας έλειπαν 
με βάση τον παρωχημένο από τις εξελίξεις Οργανισμό του 1988. 

Η κυβέρνηση σ΄ αυτές τις θανατηφόρες ελλείψεις απαντά με την κοροϊδία νέων 
«σκλάβων»:  22  επικουρικών  νοσηλευτών,  ελαχίστων  μέσω  ΚΕΕΛΠΝΟ  με  διετή 
σύμβαση και ίσως(;;) με Μ.Κ.Ο. 



Τολμούν  ξεδιάντροπα  να  στέλνουν  έγγραφο  (28/2ου)  και  μας  καλούν  να  κάνουμε 
σεμινάρια για να γίνουμε αξιολογητές!! για να ρουφιανεύουμε στις διοικήσεις ποιους 
συναδέλφους μας θα … υποδείξουμε για απόλυση.

Το  υπουργείο  στην  ίδια  κατεύθυνση  (με  έγγραφο  εξαιρετικώς  επείγον  στις  6/3ου) 
υποδεικνύει  ότι  αν  προκύπτει  ανάγκη  δημιουργίας  επιπλέον  θέσεων (πχ  οι  4  ΠΕ 
Διοικητικοί  ή  6  Τεχνολόγοι  Ι.Ε.  που  εξαφανίστηκαν)  στους  εκσυγχρονισμένους 
(πετσοκομμένους,  το  λέμε  εμείς!) οργανισμούς  των  νοσοκομείων,  θα  πρέπει  να 
αφαιρούν (απολύουν, το λέμε εμείς!) το ανάλογο προσωπικό από άλλους κλάδους ίδιας 
κατηγορίας και υπηρεσίας...

Αυτές είναι οι επιλογές του κεφαλαίου είτε λέγεται Ευρωπαϊκό (Μέρκελ - Ολάντ) είτε 
Αμερικάνικο  (ΔΝΤ),  έχοντας  την συναίνεση των αντιστοίχων εγχώριων υλοποιητών 
(ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) είτε υποστηρικτών (ΣΥΡΙΖΑ).

Συνάδελφοι, ξεσηκωθείτε!
Δεν  υπάρχει  καιρός  για  χάσιμο.  Δεν  υπάρχει  πολιτική  και  υπέρ  του 

κεφαλαίου και υπέρ των εργαζομένων! 
Λένε  συνειδητά  ψέματα  όσοι  μιλάνε  για  «αριστερή»  κυβέρνηση  που  θα  λύσει 
προβλήματα γεφυρώνοντας τα συμφέροντα των λίγων και πάμπλουτων με αυτά του 
λαού που στενάζει.

 Η  τάξη  των  πλουσίων  θέλει  να  τσαλαπατήσει  ακόμα  και  το  δικαίωμα  της 
απεργίας μετά τις επιστρατεύσεις σε Ναυτεργάτες – Μετρό κ.λπ. Θέλει να περιορίσει το 
δικαίωμα  στην  επίσχεση  εργασίας,  όταν  αναγκάζει  τους  σκληρά  εργαζομένους  και 
εξευτελιστικά αμειβόμενους ειδικευόμενους να παρατείνουν τη διάρκεια της ειδικότητας 
στο  όνομα  δήθεν  της  «εκπαίδευσης»  που  την  έχει  εκχωρήσει  στα  χέρια  των 
φαρμακευτικών εταιρειών. Έτσι χτυπάει την επίσχεση για όλους τη στιγμή που το μεν 
ιατρικό προσωπικό έχει να πληρωθεί αυτά τα λιγοστά χρήματα των εφημεριών από το 
Δεκέμβριο, το δε υπόλοιπο προσωπικό τα ακόμα λιγότερα από το Νοέμβριο.

 Ταυτόχρονα,  η  διοίκηση  εντελώς  αυθαίρετα &  παράνομα,  «αποφασίζει»  γιαι 
προσωπικό ασφαλείας, πολλαπλάσιο όχι από αυτό που χρόνια τώρα έχει κατακτήσει το 
σωματείο αλλά ακόμη κι από αυτό που υπηρετεί σε πολλές περιπτώσεις.  Η εφαρμογή 
αυτής της βαρβαρότητας πάει χέρι-χέρι με την καταστολή και την τρομοκρατία!

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ & ΟΙ 
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ!

Η απόφαση που πρόσφατα έσπευσε να κοινοποιήσεις παντού η διοίκηση ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ 
και δεν την αναγνωρίζουμε. Δείχνει ότι μέλημα των κυβερνήσεων και των διοικήσεων 
προφανώς δεν είναι η ασφάλεια των ασθενών, αλλά να λειτουργεί το Νοσοκομείο σαν 
καλολαδωμένη μηχανή εσόδων από τους ασθενείς και με μειωμένα δικαιώματα των 
υγειονομικών ακόμα και στην απεργία.

ΟΛΟΙ στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Μάρτη 8πμ και στη 
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΗ 8-11 πμ

Να διεκδικήσουμε :
 ΚΑΜΙΑ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ,  ΝΑ  ΜΗ ΧΑΘΕΙ  ΟΥΤΕ 

ΕΝΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙ 
 ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΛΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» - ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ.  ΚΑΝΕΙΣ  ΑΣΘΕΝΗΣ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΠΛΗΡΩΝΕΙ  ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΕΡΓΙΑ & ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!


