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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

      Από τθν 1 Σεπτεμβρίου το Νοςοκομείο Σφρου ζχει ςτερθκεί τισ υπθρεςίεσ 19 υγειονομικϊν. Τα 
επιχειρθςιακά ςχζδια που εφαρμόηουν για τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ κλινικισ Covid και  τθν κάλυψθ των 
κενϊν που δθμιουργικθκαν με τθν εκδίωξθ των εργαηομζνων,  είναι  οι ςυγχωνεφςεισ, οι αναςτολι 
αδειϊν όλου του προςωπικοφ, οι καταργιςεισ κλινικϊν  και υπθρεςιϊν, μετακινιςεισ εργαηομζνων 
ιδιωτικοποιιςεισ και  θ ανάκεςθ ςε εργολάβουσ με απευκείασ ανακζςεισ. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι μζχρι τϊρα, κανζνασ από τουσ αναςταλκζντεσ εργαηόμενουσ δεν ζχει 
αντικαταςτακεί με αποτζλεςμα οι ςχετικζσ εργαςίεσ να μθν πραγματοποιοφνται. Ενθμερωκικαμε ότι  
μικρό μζροσ των κενϊν κα καλυφκεί με επικουρικό προςωπικό με τρίμθνεσ ςυμβάςεισ. Βζβαια, 
αντιλαμβανόμαςτε όλοι, ότι θ αντικατάςταςθ ζμπειρου προςωπικοφ διαφόρων ειδικοτιτων με τριμθνίτεσ 
ςυμβαςιοφχουσ (εάν φυςικά βρεκοφν άνκρωποι διατεκειμζνοι να ζρκουν ςτθν Σφρο για ςυμβάςεισ 
διάρκειασ τριϊν μθνϊν)  και με εργολάβουσ είναι τουλάχιςτον επικίνδυνθ. 

 Υπενκυμίηουμε ότι ακόμθ και πριν τισ αναςτολζσ, το ίδιο το ΔΣ του Νοςοκομείου είχε αναγνωρίςει τθν 
ανάγκθ άμεςθσ πρόςλθψθσ  περίπου 19 ατόμων για τθν ομαλι λειτουργία του και αντϋαυτοφ ζγινε 
αναςτολι εργαςίασ 19 εργαηομζνων δθλαδι είμαςτε ςτουσ μείον 38. 
 
                Στο Νοςοκομείο μασ αυτιν τθν ςτιγμι: 
 

1. Δεν μπορεί να εξυπθρετιςει νζα περιςτατικά  ςτισ ςυρρικνωμζνεσ, μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 
κλινικισ covid, κλινικζσ (πακολογικι και χειρουργικι) διότι είναι  γεμάτεσ.  

2. Κινδυνεφει να μείνει με μια ενεργό αναιςκθςιολόγο (δεδομζνου ότι εκ των τριϊν θ μία ζχει αναρρωτικι 
άδεια για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και θ δεφτερθ μόλισ υπζβαλε τθν παραίτθςθ τθσ λόγω εργαςιακισ 
εξουκζνωςθσ) γεγονόσ που ουςιαςτικά εγκυμονεί τον κίνδυνο υποβάκμιςθσ του Νοςοκομείου ςε ΚΥ.  

3. Όςον αφορά ςτθν Νοςθλευτικι υπθρεςία, οι εναπομείναντεσ εργαηόμενοι ξεπζραςαν τα όριά τουσ. 
Περικόπθκε κάκε είδουσ άδεια, δουλεφουν νυχκθμερόν χωρίσ ρεπό, μετακινοφνται από τμιμα ςε τμιμα 
να καλφψουν τα κενά με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν αςφαλι λειτουργία των κλινικϊν.  

4. Γίνονται ςυνεχϊσ μετακινιςεισ προςωπικοφ (Ιατρικοφ και Νοςθλευτικοφ) ςτο Νοςοκομείο – ΚΥ  Νάξου με 
αποτζλεςμα τθν ταλαιπωρία των ςυναδζλφων και τθν ςυρρίκνωςθ και  υποβάκμιςθ και των δφο 
Υγειονομικϊν Μονάδων 

5. Για τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, απαιτοφνται άμεςα 2 άτομα ςτα πλυντιρια, 2 άτομα ςτο κυρωρείο, 2 
άτομα ςτθν κακαριότθτα και 1 άτομο για τισ μεταφορζσ πάςθσ φφςεωσ του νοςοκομείου  

6. Εδϊ και αρκετό καιρό δεν υπάρχει άτομο για να εξυπθρετεί τα τθλεφωνικά ραντεβοφ. Τα δφο άτομα που 
υπάρχουν κάνουν ότι μποροφν,  όταν δεν εξυπθρετοφν τουσ όρκιουσ μπροςτά τουσ. 

7. Όςον αφορά ςτθν διοικθτικι υπθρεςία, πλθκϊρα εργαςιϊν δεν εκτελοφνται κακόλου όπωσ λόγου χάρθ 
Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί προμθκειϊν και ζργων ΕΣΠΑ, Υποβολι των μιςκολογικϊν ςτοιχείων του 
Δ.Α.Υ.Κ των υπό ςυνταξιοδότθςθ υπαλλιλων του Γ.Ν Σφρου, διεκπεραίωςθ αιτθμάτων προςωπικοφ προσ 
το γραφείο μιςκοδοςίασ κ.λ.π. 

8. Το τμιμα βιοϊατρικισ τεχνολογίασ ζχει αποδυναμωκεί κατά το ιμιςυ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν 
αποκατάςταςθ βλαβϊν  του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

9. Υπάρχει ζλλειψι πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό για τθν παραγγελία βαςικϊν υλικϊν, όπωσ για 
παράδειγμα ακτινογραφικϊν πλακϊν ι αντιδραςτθρίων για τθν διενζργεια εξετάςεων, όπου  
εργαηόμενοι των ςχετικϊν τμθμάτων ζφταςαν ςτο απαράδεκτο ςθμείο να παρακαλοφνε τισ εταιρείεσ να 
μασ κάνουν βερεςζ. 

 
    Υπενκυμίηουμε ότι με τθν  ζναρξθ των αναςτολϊν, ανατζκθκε μζροσ των αρμοδιοτιτων του γραφείου 
μιςκοδοςίασ  ςε εργολάβο με απευκείασ ανάκεςθ. Από τθν ϊρα που ανζλαβε ιδιωτικι εταιρεία τθν 
μιςκοδοςία, γίνονται ςυνζχεια λάκθ. Αυτό βζβαια είναι αναμενόμενο δεδομζνου ότι  είναι αδφνατο εν 
μια νυκτί να πραγματοποιθκεί μια τζτοια μετάβαςθ. Επιπροςκζτωσ, ζχει  αναγκαςτεί ομάδα υπαλλιλων 
άλλων τμθμάτων, με όςεσ γνϊςεισ διακζτουν από μιςκοδοςία,  να ςυνεπικουροφν τον εργολάβο ςτο ζργο 
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του, εισ βάροσ φυςικά των δικϊν τουσ αρμοδιοτιτων.  Και όλα αυτά διότι κρίνονται επικίνδυνοι για τθν 
δθμόςια υγεία τρείσ υπάλλθλοι που δουλεφουν ςε ζνα γραφείο 500 μζτρα μακριά από το Νοςοκομείο. 
    
   Κατά τθν γνϊμθ μασ, αυτι θ πολφ καλά οργανωμζνθ μπαχαλοποίθςθ των λειτουργιϊν του 
Νοςοκομείου, όπου όλοι τα κάνουν όλα και τίποτα δεν λειτουργεί ςωςτά, βαίνει ςε βάροσ των αςκενϊν, 
των πολιτϊν των Κυκλάδων και των εργαηομζνων του. Η κατάςταςθ αυτι ςυνιςτά μια ςκόπιμθ,  
ςυνεχόμενθ και ςτακερι υποβάκμιςθ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 
    Να γυρίςουν τϊρα λοιπόν οι ςυνάδελφοί μασ οι ανεμβολίαςτοι. Δεν κινδυνεφουν οι αςκενείσ από το 
υγειονομικό προςωπικό. Λόγω κυβερνθτικισ προπαγάνδασ μετζτρεψαν τουσ ιρωεσ υγειονομικοφσ που 
χειροκροτοφςαν ςε επικίνδυνουσ για τθ δθμόςια υγεία με ποςοςτό εμβολιαςμοφ 95%. Συνάδελφοι 
ζμπειροι, με εξειδίκευςθ που τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν νόςθςαν από τον κορωνοϊό αν και μζροσ από 
αυτοφσ υπθρετεί ςτθ πρϊτθ γραμμι. Στο Νοςοκομείο μασ δεν υπιρξε κανζνα περιςτατικό διαςποράσ του 
Ιοφ από οφειλόμενθ ςε εργαηόμενουσ. 
     Με δεδομζνο ότι και οι εμβολιαςμζνοι αποδεδειγμζνα μεταδίδουν τον ιό,  ειδικά τϊρα που 
μεςολάβθςαν 7 μινεσ από τον εμβολιαςμό τουσ, οι ςυνάδελφοι πρζπει να γυρίςουν τώρα πίςω ςτθ 
δουλειά τουσ με δφο rapid test τθν εβδομάδα και τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ.  
   Δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του  άρκρου 206 του  Ν 4826 περί αναςτολϊν εργαςίασ, θ 
εφαρμογι του επίμαχου άρκρου 206, επαναξιολογείται ζωσ τισ 31.10.2021,  απαιτοφμε από το ΔΣ του 
Νοςοκομείου τώρα που επίκειται θ ανακεώρθςθ του, να ηθτιςει από το Υπουργείο Υγείασ για λόγουσ 
Δθμόςιασ Υγείασ τθν πλιρθ κατάργθςθ του. Επίςθσ ηθτάμε και τθν αντίςτοιχθ ςτιριξθ του Δθμοτικοφ και 
Περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 
    
 Στο Νοςοκομείο μασ ζχουμε περίπου 60 εργαηόμενουσ με ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου (ΣΟΧ) οι 
οποίοι καλφπτουν πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ.   Για όλουσ τουσ ζκτακτουσ υπαλλιλουσ  ηθτάμε τθν 
μονιμοποίθςι τουσ. Δεν κα τουσ ςτφψετε με ολιγόμθνεσ ανανεϊςεισ και μετά κα τουσ πετάξετε ςτο 
δρόμο. 
    Τζλοσ του χρόνου επιςτρζφουν οι εργολάβοι ςτισ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ δεδομζνου ότι δεν παρατάκθκε 
από τθν κυβζρνθςθ το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο των ςυμβάςεων εργαςίασ ςτθν κακαριότθτα και τισ 
λοιπζσ υπθρεςίεσ. Οι Εργολάβοι προςφζρουν ςυνκικεσ εργαςιακοφ μεςαίωνα και ςτοιχίηουν 
πολλαπλάςια από τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ.  Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ αναπλιρωςθ 2 
κακαριςτριϊν (που βρίςκονται ςε αναςτολι) ςτο ΓΝ-ΚΥ Νάξου με εργολάβο με απευκείασ ανάκεςθ, όπου 
για 6 μινεσ κα κοςτίςει  24.000€, ποςό ςχεδόν διπλάςιο του κόςτουσ των ςυμβάςεων εργαςίασ τουσ. 
       
        Συμμετζχουμε τθν Πζμπτθ 21/10/2021  Πανελλαδικι Υγειονομικι Κινθτοποίθςθ - 24ωρθ απεργία 
που ζχει προκθρυχκεί από τθν ΠΟΕΔΗΝ μαηί με τθν ΟΕΝΓΕ. Συγκζντρωςθ ςτισ 10:30 ςτθν Πφλθ του 
Νοςοκομείου. 
   
 Διεκδικοφμε 

 Άμεςθ ανάκλθςθ του άρκρου 206 του Ν  4820/2021 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ και 
επιςτροφι άμεςα όλων των ςυναδζλφων ςτθν εργαςία τουσ. 

 Μαηικζσ προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ ςτισ δθμόςιεσ δομζσ υγείασ. 

 Μονιμοποίθςθ όλων των ςυμβαςιοφχων (επικουρικοί, μζςω ΟΑΕΔ, ΣΟΧ, κλπ.). 

 Να μθν επιτραπεί θ επαναφορά των εργολάβων 

 Ζνταξθ ςτα ΒΑΕ όλων των εργαηομζνων Νοςοκομείων. 

 Καμία μετακίνθςθ προςωπικοφ του Νοςοκομείου ςε άλλεσ δομζσ υγείασ 

 Αποκλειςτικά δθμόςιο δωρεάν ςφςτθμα Υγείασ – Πρόνοιασ, με πλιρθ και επαρκι χρθματοδότθςθ. 

 

Η Πρόεδροσ Η Γεν. Γραμματζασ 

  

Αικατερίνθ Καλογεράκθ Άννα Καμπάνθ 
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