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ΑΘΗΝΑ 19/4/2018  

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:  194 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ 

24σξε απεξγία γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

5σξε ηάζε Δξγαζίαο γηα ηελ Αηηηθή 10:00 πκ – 15:00 κκ 

 

 ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ 10:30πκ έμσ από ηελ 1
ε
 ΤΠΔ Αηηηθήο 

 

 

Η πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο, ηεο Πξόλνηαο, ηεο Πξνλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο, 

είλαη ππόζεζε όισλ καο. Δξγαδόκαζηε ζε ζπλζήθεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο γηα λα 

θξαηήζνπκε όξζην ην Γεκόζην ύζηεκα Τγείαο θαη Πξόλνηαο, κε κηζζνύο πείλαο αλ θαη 

λνηώζνπκε έληνλε ηε ζηνρνπνίεζε εθ’ κέξνπο ηεο Πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. 

Πξνζπαζνύλ λα μεπιύλνπλ ηηο Μλεκνληαθέο Πνιηηηθέο πνπ αζθνύλ κε απόιπηε 

πεηζαξρία θαη ππαθνή, θνξηώλνληαο ηελ ηαιαηπσξία ησλ αζζελώλ ζηνπο ελαπνκείλαληεο 

ειάρηζηνπο εξγαδόκελνπο. 

Ωξαηνπνηνύλ ηηο Μλεκνληαθέο Πνιηηηθέο πνπ αζθνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο 

Πξόλνηαο γηα κεξηθά ςεθαιάθηα. 

Οη Γεκόζηεο Γαπάλεο Τγείαο παξακέλνπλ θαζεισκέλεο θάησ ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ 

(ζηνηρεία ΟΟΑ) . Αο καο πεη ε Κπβέξλεζε κε πνην καγηθό ηξόπν αλαηάζζεη ηε Γεκόζηα 

Τγεία κε ηέηνην ύςνο δαπαλώλ. 

Οη πνιίηεο άιισλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο (Γαιιία, Μ. Βξεηαλία θ.α.) αζθνύλ ζθιεξή 

θξηηηθή ζηηο Κπβεξλήζεηο ηνπο νκηιώληαο γηα θαηάξξεπζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο αλ θαη νη 

Γεκόζηεο Γαπάλεο Τγείαο είλαη άλσ ηνπ 8% ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξώλ ηεο.  Καη ηη ΑΔΠ έρνπλ!!! 

Με ηέηνηεο δεκόζηεο δαπάλεο δελ πθίζηαηαη Γεκόζηα Τγεία. Γελ ην ιέεη κόλν ε 

ΠΟΔΓΗΝ. Σν ιέλε όιεο νη επηζηεκνληθέο κειέηεο. Σν ιέεη ν ΟΟΑ. Κάζε εκέξα πνπ 
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έξρεηαη είλαη ρεηξόηεξε από ηελ πξνεγνύκελε. Οη πνιίηεο βάδνπλ όιν θαη πην βαζηά ην ρέξη 

ζηελ ηζέπε γηα λα αγνξάδνπλ Τπεξεζίεο Τγείαο θαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ Γεκόζησλ 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ζπλερώο ππνβαζκίδεηαη.  

Δκθαλείο είλαη νη ειιείςεηο ησλ Ννζνθνκείσλ ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκό θαη 

Πξνζσπηθό. 

Η Κξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζηα Ννζνθνκεία ην έηνο 2018 κεηώλεηαη 370 εθαη. 

επξώ (ιακβάλνπλ 786 εθαη. επξώ) θαη 225 εθαη. επξώ ζηνλ ΔΟΠΤΤ (ιακβάλεη 100 εθαη. 

επξώ) ζε ζρέζε κε ην έηνο 2017. 

Ο Ιαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο είλαη γηα απόζπξζε. ηα έηε ησλ κλεκνλίσλ δελ 

έγηλε θακία επέλδπζε ζηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο ππνδνκέο. ε πνζνζηό 70% ν εμνπιηζκόο πνπ 

πξνκεζεύηεθαλ  ηα Ννζνθνκεία πξηλ ηα κλεκόληα μεπέξαζε ην όξην δσήο. 

Η αληηθαηάζηαζε ή ε ζπκπιήξσζή ηνπ επαθίεηαη κόλν ζε δσξεέο από γλσζηά 

Ιδξύκαηα. Απηό δελ θηάλεη. Γελ γίλεηαη έηζη Γεκόζηα Τγεία. Γελ αμηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα ΔΠΑ. Πεξηζζόηεξν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη νη Ιδηώηεο επηρεηξεκαηίεο ηεο Τγείαο. 

πρλά ηα Ννζνθνκεία εκθαλίδνπλ ειιείςεηο ζε ρεηξνπξγηθά πιηθά, ζε 

πγεηνλνκηθό, αλαιώζηκν πιηθό, ζε θάξκαθα βαζηθώλ ζεξαπεηώλ θ.α. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα ηαιαηπσξνύληαη νη αζζελείο λα γίλνληαη κπαιάθη από 

Ννζνθνκείν ζε Ννζνθνκείν γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε δελ 

πθίζηαηαη. Οη ΣΟΜΤ όπσο πξνβιέςακε αδπλαηνύλ λα ζηειερσζνύλ. Οη αζζελείο 

ζπλσζηίδνληαη ζηα ΣΔΠ ησλ Ννζνθνκείσλ κε απίζηεπηε ηαιαηπσξία σξώλ.  Σν Πξνζσπηθό 

κεηώλεηαη θαηά ρηιηάδεο θαη ε Κπβέξλεζε ζθπξίδεη αδηάθνξα. Παλεγπξίδεη κε ηηο 

ηειεπξνζιήςεηο. Κιείλνπλ βαζηθέο θιηληθέο Ννζνθνκείσλ ιόγσ έιιεηςεο γηαηξώλ. 

Δξγάδεηαη έλαο Ννζειεπηήο γηα 40 αζζελείο ζηε βάξδηα κε νθεηιόκελα 800.000 repo θαη 

άδεηεο. 

Γελ είλαη εληαγκέλνη ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη θηλδπλεύνπλ λα 

πεξηθνπεί θαη ην Δπίδνκα Δπηθίλδπλεο θαη Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο. 

Παξαπέκθζεθε ζε Δπηηξνπή γηα λα αληηθαηαζηαζεί από ππνηππώδε κέηξα πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο. 

Πσο είλαη δπλαηόλ λα πξνζθέξεη ην Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό αζθαιείο Τπεξεζίεο 

Τγείαο 67 εηώλ;  

Δάλ πεξηθνπεί ην Δπίδνκα Δπηθίλδπλεο θαη Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο, ν κηζζόο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζα είλαη θάησ από ην κεξνθάκαην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε.  
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12.000 ππάιιεινη εξγάδνληαη ζηα Ννζνθνκεία θαη ζηηο άιιεο Μνλάδεο πγείαο θαη 

Πξόλνηαο, ην ΔΚΑΒ κε ειαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο. Δάλ απνιπζνύλ ζα θαηαξξεύζνπλ νη 

Μνλάδεο. Θα βάινπλ ινπθέην. 

 Οη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ νξίδνπλ ην ελ ιόγσ πξνζσπηθό  θαιύπηεη 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη πέξαλ ηνπ 24κήλνπ δελ κπνξνύλ λα εξγάδνληαη κε ζπλερείο 

αλαλεώζεηο ησλ ζπκβάζεσλ. Αλ θαη θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ε θπβέξλεζε 

κε λνκνζεηηθνύο αθξνβαηηζκνύο ζπλερίδεη ηελ νκεξία ηνπο. Γηεθδηθνύκε ηε 

κνληκνπνίεζή ηνπο. Γελ καο θαιύπηνπλ ιύζεηο όπσο ζηνπο ΟΣΑ, κε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ 

θαη κνξηνδόηεζε, πνπ ηειηθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ ζρεδόλ όινη νη 

ζπκβαζηνύρνη εξγαδόκελνη έραζαλ ηελ δνπιεηά ηνπο. 

 Γηεθδηθνύκε ηελ επαλαζύζηαζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηηο ππνζηεξηθηηθέο 

εηδηθόηεηεο θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. Άκεζε εθδίσμε 

όισλ ησλ εξγνιάβσλ. 

 Κάησ ηα ρέξηα από ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία. Γελ ζα επηηξέςνπκε επ’ νπδελί 

λα θαηαζηξέςεηε γηα πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο, ην δηαρξνληθό επίηεπγκα ησλ επαγγεικαηηώλ 

ςπρηθήο πγείαο ζηε θαηεύζπλζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξύζκηζεο.  

 Γελ δερόκαζηε ηελ ππεξεζηαθή αμηνιόγεζε κε ηελ νπνία δελ επηδηώθεη ε 

θπβέξλεζε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ αιιά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ γηα λα εθαξκνζηνύλ νη δπζκελείο κλεκνληαθέο 

ππεξεζηαθέο θαη κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο. Η ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ. 

 Γελ ζα δώζνπκε  ην δηαβαηήξην  ζην θν Πνιάθε λα δεκηνπξγήζεη κε άλεζε ην 

θνκκαηηθό θξάηνο, όπσο θαη’ επαλάιεςε έρεη δειώζεη.  

 Οη παξάλνκεο θαξαηνκήζεηο Πξντζηακέλσλ Οξγαληθώλ Μνλάδσλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ ζπλερίδνληαη. Κάζε εκέξα θαη άιινη θαξαηνκνύληαη. 

 Γελ έρνπκε θαλέλα ζθνπό λα γίλνπκε ηα κλεκνληαθά πεηξακαηόδσα ηεο θπβέξλεζεο. 

Κεξύμακε Απεξγία – Απνρή θαηά ηεο Αμηνιόγεζεο.  

 Οη πνιίηεο γλσξίδνπλ ηη πξνζθέξνπκε γηα λα θξαηήζνπκε όξζηα ηα Ννζνθνκεία, 

ηα Κέληξα Τγείαο, ην ΔΚΑΒ, ηηο Πξνλνηαθέο Μνλάδεο. 

ΟΛΟΙ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΥΧΡΙ ΤΜΒΙΒΑΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ Δ.Δ. ΣΗ ΠΟΔΓΗΝ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ    Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΜΙΥΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟ    ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗ 


