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Σε εξέλιξη η προσπάθεια του πολιτικού κατεστημένου για ισοπέδωση της 

προσπάθειας που γίνεται στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Στο 

νοσοκομείο μας παίρνει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς ιδεολογικός 

καθοδηγητής της ΔΑΚΕ ανέλαβε το ΠΑΜΕ στην προσπάθειά του να βρει 

εναγωνίως  κοινό να ακουστεί. Από την άλλη, οι «όπου ‘να΄ ναι ερχόμαστε-κάντε 

υπομονή», ευχαρίστως παραχωρούν το franchise της συνδικαλιστικής έκφρασης,  

δεδομένου πως από το κενό των θέσεων για την υγεία, όπως τις εξέφρασε και ο 

Πρόεδρός τους δεν μπορεί να παραχθεί κάτι που να μπορεί να εμπνεύσει τους 

εργαζόμενους. Η ισχύς επομένως εν τη ενώσει…! 

Ας δούμε το κάδρο. Ανοίγει η προεκλογική περίοδος και θα χρειαστούνε 

ψηφαλάκια. Η ένδεια θέσεων και προτάσεων των υπαρκτών συνδικαλιστών είναι 

εμφανής. Άνοιξαν πόλεμο με τις επιλογές της διοίκησης για την επέκταση της 

λειτουργίας του νοσοκομείου και νοιώθοντας ότι δεν περνάνε τα μπιλιετάκια τους, 

τα ταξίματα και οι υπόγειες διαδρομές με την τυπική και άτυπη εξουσία περνάνε 

στις απειλές. Το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό. 

 Τι λέει  ο πολιτικός φορέας της ΔΑΚΕ σήμερα για την υγεία και την πρόνοια πέρα 

από ευχολόγια? 

 

 

 

 

 

Δεν ξεχνάμε: Μέσα σε μια νύχτα έδιωξαν 2500 Γιατρούς της Ά θμιας, κατάργησαν 

το 80% των Δομών δίνοντας ουσιαστικά την Α΄θμια στους Ιδιώτες. Έκλεισαν 11 

Νοσοκομεία, κατάργησαν 1100 κλίνες και έβαλαν σε Διαθεσιμότητα 1665 

Εργαζόμενους από τα Νοσοκομεία αυτά..!, ενώ συνολικά από τα Νοσοκομεία 

καταργήθηκαν 10.000 κλίνες και 9.000 θέσεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν!!!!. 

Μείωσαν  με το Μισθολόγιο που έφτιαξαν τους μισθούς από 25-35%, μας 

κατάργησαν τα δώρα!!, μονιμοποίησαν τις μνημονιακές περικοπές συνδέοντας 

βαθμό-μισθό, πάγωσαν τις ωριμάνσεις, συνδέοντας εξέλιξη με ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!! 

Έφτιαξαν μια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για να κάνουν  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, με το 15% των εργαζομένων 

στην Υγεία (10.000!!!) να τίθενται σε καθεστώς ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ ΔΑΚΕ-ΠΑΜΕ-ΔΗΣΥ 
και ψάρεμα σε θολά νερά 

 Αγορά υπηρεσιών από τον κρατικοδίαιτο επιχειρηματικό Ιδιωτικό τομέα. 

 Στοχευόμενες προσλήψεις» στο μνημονιακό  κανόνα 1:5 που θα επαναφέρει το ΕΣΥ στις 
συνθήκες της δραματικής υποστελέχωσης των πρώτων μνημονιακών χρόνων.    

 Χαρακτηρίζει την μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ και την δημιουργία των ΤΟΜΥ «μια μεγάλη, 
βαριά, φαραωνική δομή, η οποία κατά την άποψή τους είναι περιττή. 

 Δέσμευση για περικοπή του κοινωνικού μερίσματος που δίνεται στους άπορους, τους 
άνεργους και τους χαμηλοσυνταξιούχους σε περίπτωση εκλογής 

 Μεταβίβαση ιατρικής δραστηριότητας σε ιδιώτες (μαγνητικοί τομογράφοι) και 

συνέργεια εντός του ΕΣΥ με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (super market κατά Άδωνη) 
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ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ!!. Μείωσαν κατά 40% τις δαπάνες για την Υγεία, οδηγώντας τα 

Νοσοκομεία σε λειτουργική κατάρρευση με αποτέλεσμα  να αναστέλλονται τακτικές 

λειτουργίες και  να ζητιανεύουν σύριγγες και γάζες οι εργαζόμενοι….. 

Ποια η στάση του πολιτικού φορέα του ΕΑΜΥ-ΠΑΜΕ  στην υγεία και στο 

κοινωνικό πεδίο? Αντιθέσεις και γενικόλογες ισοπεδωτικές αναφορές την ίδια 

στιγμή που στην αναθεωρητική βουλή καταψηφίζει ως ψευδεπίγραφες τις 

προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για: 

 

 

 

 

 

 

 

Και οι δύο τους (ΔΑΚΕ-ΠΑΜΕ) χρειάζονται αφήγημα, έναν δράκο, κάποια θύματα 

που χτυπήθηκαν από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην υγεία και που θα 

τρέξουν αυτοί να προστατέψουν. Διαστρέβλωση, ψέματα, τραμπουκίστικο ύφος, 

προσωπικά δεδομένα στους διαδρόμους, απειλές…! Έχουν συνηθίσει στον 

εργοδοτικό συνδικαλισμό που τον θεωρούν μορφή συνδιοίκησης. Δεν θέλουν 

κανόνες, θέλουν παρεμβάσεις. Δεν θέλουν επιχειρήματα, θέλουν κραυγές. Με 

μια επιλεκτική και διαστρεβλωμένη ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του 

2018 στο ΠΓΝΙ, αποφαίνεται ο ΠΑΜΕ χωρίς αιδώ: 

 

 

 

 

 

 

 Επιδείνωση των όρων ασφαλείας για εργαζόμενους και ασθενείς. 

 Εμβάθυνση της λειτουργίας του ΠΓΝΙ με κριτήρια  αυτοτελούς οικονομικής μονάδας με 
επιχειρηματικούς όρους.  

 Bαριές οι ευθύνες της Διοίκησης και Υπουργείου που ανέπτυξαν νέες κλινικές –εργαστήρια 
και άνοιξαν το 4ο κτίριο χωρίς την ελάχιστη αναγκαία στελέχωση και χρηματοδότηση. 

 Είναι παραμύθι η  καθολική κάλυψη των ανασφαλίστων στα Γιάννενα 

 Η αύξηση του προϋπολογισμού είναι πλασματική, οι προσλήψεις που έγιναν είναι 
πλασματικές,  

 Υπάρχει πλήρη γύμνια σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  και αποκαλύπτεται ότι η 
ανάπτυξη ΠΦΥ και των ΤΟΜΥ είναι ένα προπαγανδιστικό τρικ της κυβέρνησης 

 

 Κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία, υποχρέωση του κράτους να παρέχει καθολική πρόσβαση 
σε αποτελεσματικές παροχές υγείας, κατοχύρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας (Άρθρο 21 
παρ. 3) 

  Εγγύηση του κράτους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους (Άρθρο 21 παρ. 1) 

 Κοινωνική ασφάλιση ως κοινωνικό δικαίωμα, ενιαίο σύστημα καθολικής κάλυψης στα 
πλαίσια δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και 
της ανταποδοτικότητας (Άρθρο 22 παρ.5) 

 Νερό, ενέργεια και δίκτυα διανομής τους σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και υπό 
δημόσιο έλεγχο (Άρθρο 21 παρ. 1) 

 Εγγύηση του κράτους σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους (Άρθρο 21 
προσθήκη παρ. 7) 
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Αναρωτιόμαστε τι και ποιον πραγματικά εξυπηρετεί η τόση λάσπη που ρίχνει το 
ΕΑΜΥ-ΠΑΜΕ στον ανεμιστήρα. Απαντάμε πως τα τελευταία 4 χρόνια: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναρωτιόμαστε πως γίνεται όπως λέει το ΠΑΜΕ τη περίοδο 2013-2019 να έχουν 
κοπεί 500 εκατ. ευρώ από την Υγεία, κι όμως τα τελευταία 4 χρόνια δεν υπάρχει μια 
ανακοίνωση του ΕΑΜΥ-ΠΑΜΕ στο νοσοκομείο μας, αλλά και του Σωματείου μας για 
ελλείψεις σε φάρμακα στο τέλος κάθε χρόνου ? γιατί δεν είχαμε ούτε μια επίσχεση 
εργασίας για τη μη καταβολή εφημερίων και υπερωριών ? πως γίνεται όχι μόνο να 
έχουν μειωθεί στο ελάχιστο τα χρέη του ΕΟΠΠΥ αλλά να πληρώνει επιτέλους τα 
χρέη του προς τα νοσοκομεία ? Πως τα τελευταία 4 χρόνια έχει μπει επιτέλους το 
μαχαίρι στο κόκαλο, πως με διαφανείς διαδικασίες, εξορθολογισμό δαπανών και 
πάταξη της διαφθοράς (NOVARTIS – SIEMENS – ΚΕΕΛΠΝΟ) έχουν επιτευχθεί όλα 
αυτά και πετυχαίνονται ακόμα περισσότερα. Κατανοούμε πως όλα αυτά είναι ψιλά 
γράμματα για ένα κόμμα που ψηφίζει ΠΑΡΩΝ στη συζήτηση θεμάτων διαφθοράς 
στη Βουλή, αλλά να θυμίσουμε πως με μια τέτοια πολιτική στάση πετυχαίνουν να 
είναι ΑΠΩΝ από την συνέχιση της ίδιας της Ιστορίας του κόμματος τους. 

Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν ξεχνούν ηθελημένα ή θέλουν να κρύψουν εντέχνως πως τα 

χρόνια αυτά στο νοσοκομείο μας  

 Είχαμε σημαντική ενίσχυση εξοπλισμού, μηχανημάτων και υποδομών που 
εξυπηρετούν κυρίως τους αδυνάτους πολίτες μας με το 4ο κτίριο 

 Ενισχύθηκε συνολικά με Νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό μετά από 
χρόνια. 

 Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου από το 2015 αυξάνει διαρκώς 

 Καταργήθηκε το 5ευρω 

 Θεσπίστηκε με Νόμο η Δωρεάν Δημόσια περίθαλψη για όλους και διαγραφή των οφειλών 
των ανασφαλίστων προς τα νοσοκομεία 

 Αναπτύχθηκε Πανελλαδικά δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (ΤΟΜΥ) 

 Ενισχύθηκε το ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. Ήδη προκηρύχτηκαν 1116 θέσεις (2Κ/2019) για τα νοσοκομεία και της 
μονάδες υγείας της χώρας με διαδικασίες ΑΣΕΠ 

 Ηθικοποιήθηκε συνολικά το σύστημα υγείας με την αποκάλυψη του πάρτι που γινόταν 
διαχρονικά 

 Στο τελευταίο νομοσχέδιο για την υγεία υπήρχαν ρυθμίσεις, για την επέκταση της ειδικής 
άδειας 10 ημερών, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ 

 Εκφράστηκε η ισχυρή βούληση της κυβέρνησης να εντάξει το νοσοκομείο «Ερρίκος 
Ντυνάν» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

 Με το Νόμο 4472/2017 άρθρο 153 παρ. 5, διορθώνονται αδικίες της  Κυβέρνησης 
Σαμαρά- Βενιζέλου όταν έκλεινε-καταργούσε τμήματα  και Νοσοκομεία, απέλυε και έθετε 
σε καθεστώς Διαθεσιμότητας υπαλλήλους Νοσοκομείων  

 Διατηρεί και επεκτείνει και σε άλλους κλάδους (φυσιοθεραπευτές) το ανθυγιεινό 
επίδομα, παρά την  επικοινωνιακή προπαγάνδα των συστημικών παρατάξεων 
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 Εισάγονται κανονισμοί με λογοδοσία, όπως κανονισμός μετακινήσεων, 
κανονισμός καθαριότητας, στοχοθεσία που εκπορεύεται από τους 
εργαζόμενους, διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας κ.ο.κ. 

 Οι μετακινήσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού τα τελευταία 2 χρόνια 
έγιναν με κριτήρια κι όχι με μπιγιετάκια βουλευτών ή συνδικαλιστών. Στο 
χέρι όλων μας είναι να υποστηρίξουμε την προσπάθεια ώστε να υπάρχει 
απόλυτη διαφάνεια. Θα θυμίσουμε όμως ότι όταν υπήρξε προσπάθεια για 
δημιουργία Νοσηλευτικής επιτροπής, με προτροπή του ΠΑΜΕ και συμφωνία 
της ΔΑΚΕ,  αυτή έπεσε στο κενό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν προβλήματα..? Εμείς λέμε ΝΑΙ, υπάρχουν.! Όμως, ποτέ δεν θα λείψουν 

από έναν οργανισμό που αναπτύσσεται διαρκώς για τις ανάγκες της κοινωνίας. Όχι 

όμως αυτά, ούτε στον βαθμό που θέλουν να τα παρουσιάζουν οι επαγγελματίες 

συνδικαλιστές μας. Και εδώ είναι ο ρόλος του συνδικαλισμού!! Να ανακαλύπτει, να 

αποκαλύπτει  και να προτείνει. Κι όταν δεν ακούγεται να παλεύει. Όχι να διοικεί….  

Τι σύλλογο θέλουμε..? Κατ’ αρχάς σύλλογο σοβαρό για τους εργαζόμενους και όχι 

για τους εργολαβικούς συνδικαλιστές. Που θα ασχολούνται με τα προβλήματα και 

όχι με τις εμμονές τους. Που θα καθοδηγεί  και δεν θα λαϊκίζει  

Ας μιλήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για τα προβλήματα τους. 

Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Δεν χρειάζονται αφεντικά… 

 

Τι βλέπουμε λοιπόν.. και ποιο είναι το δάσος..? 

Η ΔΑΚΕ δεν μιλά καθόλου για τις θέσεις της για την υγεία, προτιμά να έχει μικροκέρδη διαδρόμου 

(ανοιξιάτικοι χοροί, εκδρομές στην κάτω Ιταλία, κατασκευαστικές εργολαβίες κλπ), χωρίς αποφάσεις 

ΔΣ και διάλογο 

Το ΠΑΜΕ δυστυχώς ακολουθεί έναν πολιτικό Φαρισαϊσμό…. «βλέποντας το άχυρο στο μάτι του 

άλλου και αγνοώντας το καδρόνι στο δικό του μάτι». Την ίδια στιγμή που καταγγέλλει τις συζητήσεις 

της Διοίκησης με τα Νοσηλευτικά τμήματα ως πειθαναγκασμό αποδοχής της απαράδεκτης 

κατάστασης, ο εκπρόσωπός τους, ζητά επιλεκτικές συναντήσεις της διοίκησης για τμήματα του 

ενδιαφέροντός του.  Επικαλείται επίσης επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και δεν έχει 

άδικο. Απλά δεν είναι ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει για αυτό …! 

Η ΔΗΣΥ ουρά, και στην γραμμή - Πολιτική της ΠΟΕΔΗΝ (ντου σε όποιο υπουργείο βρούμε μπροστά 

μας και  τα λουλούδια στο δρομέα από μένα..!)  

Δεν τα ακούσαμε τα συνεταιράκια ΠΑΜΕ-ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ, σε καμία κριτική για το πρόγραμμα υγείας 

της ΝΔ…! Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πέσει η κυβέρνηση και να παραδοθεί και πάλι η 

υγεία στο χάος και στους εργολάβους. Τότε θα έχει αφήγημα το ΠΑΜΕ και ρόλο η ΔΑΚΕ. Ας 

παραχωρηθεί λοιπόν από τώρα το management της διοίκησης του νοσοκομείου στη ΔΗΣΥ, οι 

μετακινήσεις του προσωπικού στην ΔΑΚΕ, και το logistic στο ΠΑΜΕ κάτω από τον έλεγχο και την 

καθοδήγηση του Μεγάλου τους Αρχηγού και των δημοκρατικών του αρχών.  ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ….!!!!!!!! 

 


