
  

   

ΘΕΛΑ : πκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ καο ζηελ Παλειιαδηθή ζηάζε εξγαζίαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Δεκόζηαο Τγείαο Πέκπηε 1ε Δεθέκβξε 2022. 

 
 

Ο Σύιινγνο Εξγαδνκέλσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηγαίνπ ζηεξίδεη ηνπο αγώλεο ησλ 
πγεηνλνκηθώλ ελάληηα ζηελ δηάιπζε ηεο Δεκόζηαο Υγείαο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Παλειιαδηθή ηάζε 
εξγαζίαο πνπ πξνθήξπμε ε ΑΔΕΔΤ γηα ηελ Πέκπηε 1ε Δεθέκβξε 2022 από 12:00 κκ έσο 
ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ.  

Με ην ζρέδην λόκνπ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε , 
επηρεηξείηαη ε πιήξεο απνζύλζεζε  ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο  πγείαο όζν αθνξά ζηα δεκόζηα 
λνζνθνκεία. Μεηά ηελ νπζηαζηηθή δηάιπζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο πνπ   πινπνηήζεθε κε ηελ 
ελζσκάησζε ησλ ηαηξείσλ ηνπ πξώελ ΙΚΑ ζην ΕΣΥ ( λ. 4238/2014 – θπβέξλεζε ΝΔ - ΠΑΣΟΚ) θαη  
ηα, επί πιεξσκή, απνγεπκαηηλά ηαηξεία ( λ.3868/2010 – θπβέξλεζε ΠΑΣΟΚ), ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε 
επηρεηξεί λα ζέζεη ηαθόπιαθα ζην θαηεθηεκέλν δηθαίσκα ην ιανύ καο ζηελ δεκόζηα δσξεάλ 
πεξίζαιςε.  

Με ην λνκνζρέδην απηό κεηαμύ άιισλ : α) πξνβιέπεηαη ε πξνθήξπμε  ζέζεσλ ηαηξώλ  ΕΣΥ κε 
θαζεζηώο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη β) πξνβιέπεηαη ε  απαζρόιεζε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ησλ 
ηαηξώλ ηνπ ΕΣΥ. Οη ξπζκίζεηο απηέο έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζηνλ λόκν  4931/2022 ν νπνίνο  
ζεζκνζέηεζε  ηα απνγεπκαηηλά ρεηξνπξγεία ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία επί πιεξσκή. Με ηηο 
ξπζκίζεηο απηέο νπζηαζηηθά λνκηκνπνηείηαη ην “θαθειάθη” ελώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ηδηώηεο 
έκπνξνπο “πγείαο” λα “ςαξεύνπλ” αζζελείο – πειάηεο από ηα δεκόζηα λνζνθνκεία σο “απάληεζε” 
ζηηο πνιύκελεο αλακνλέο αζζελώλ.  

Με ην ζρέδην λόκνπ ε θπβέξλεζε εθβηάδεη αζζελείο θαη γηαηξνύο : ζηνπο αζζελείο  ζέηεη  ην 
εθβηαζηηθό δίιεκκα είηε λα πιεξώζνπλ  γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο είηε  λα θαηαδηθάδνληαη ζε 
πνιύκελεο, πνιύρξνλεο αλακνλέο γηα κία εμέηαζε, έλα ρεηξνπξγείν, κε θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη  ηε 
δσή ηνπο.  

Η θπβέξλεζε δίλεη ηελ «ειεπζεξία» θαη ηελ «επηινγή» ηνπ ακεξηθάληθνπ κνληέινπ λα 
«επηιέμεηο» λα πεζάλεηο είηε από αξξώζηηα είηε από ην θόζηνο ηεο πεξίζαιςεο. Σηνπο  
γηαηξνύο  ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε ηνπο θαζεισκέλνπο κηζζνύο ,δίλεηαη ε “επηινγή”, αλ 
θαη εθόζνλ «ζέινπλ» λα εληζρύζνπλ ην εηζόδεκα ηνπο, λα βγνπλ ζηελ “πηάηζα” θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ 
ζαλ δεμακελή ππνςήθησλ πειαηώλ, ηα δεκόζηα λνζνθνκεία.  

 

Όηαλ ζηελ πξόζθαηε παλδεκία όινη αληηιήθζεθαλ  όηη κόλν ην Δεκόζην Σύζηεκα Υγείαο, παξά 
ηελ ηξαγηθή έιιεηςε ζηειερώλ θαη κέζσλ,  έδσζε ηελ κάρε, όηαλ όινη δηαπίζησζαλ όηη νη ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεύνληαη ππεξεζίεο πγείαο ΑΠΕΙΦΑΝ, θαζώο ηα πξνζδνθώκελα έζνδα δελ 
θξίζεθαλ επαξθή, απνηειεί πξόθιεζε,  λα έξρεηαη έλα ζρέδην λόκνπ όπνπ παξαδίδεη ζηνπο 
ηδηώηεο ηα θιεηδηά ησλ δεκόζησλ λνζνθνκείσλ. 

Απνηειεί όκσο ηελ απόιπηε πξόθιεζε λα επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε ηα ππαξθηά 
πξνβιήκαηα ηνπ Δεκόζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ε ρξόληα 
πνιηηηθή ππνρξεκαηνδόηεζεο θαη ππνζηειέρσζεο, όηαλ ε ίδηα δηαρεηξίζηεθε κε 
εγθιεκαηηθό ηξόπν ηελ παλδεκία, αξλνύκελε πξνθιεηηθά λα πξνρσξήζεη ζε καδηθέο 
πξνζιήςεηο γηαηξώλ θαη λνζειεπηώλ κε ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο,  

Απνδεηθλύεηαη ζήκεξα πεξίηξαλα όηη ην έγθιεκα έγηλε κε δόιν ,θαζώο ε θπβέξλεζε 
ησλ 35.000 ζπκάησλ covid θαη ηνπ θαηά πνζνζηό 97,5 % ζαλάησλ δηαζσιελσκέλσλ 
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Κνηλνπ.: 
 
 

  

     Εξκνύπνιε     29 - 11 - 22 
       α.π. :   49 

 

 

-Σύιινγν Εξγαδνκέλσλ ΓΝ Σύξνπ 
- Έλσζε Ιαηξώλ Ννζνθ. Σύξνπ 
- Μέιε Σπιιόγνπ, 
 
 

- ΟΣΕΑΔΕ 
-Σσκαηεία Εξγαδνκέλσλ  
-Τύπν 
 

 

 

ΤΚΚΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ 

ΑΠΟΙΕΜΣΡΩΛΕΜΗ ΔΘΟΘΙΗΗ  
ΑΘΓΑΘΟΤ 
Επηαλήζνπ 35 
84100 Εξκνύπνιε 
Σύξνο 
Πξόεδξνο      : Φαξ. Ζεπάηνο 

                    : 2281360257  
                    : hzepatos@gmail.con 

Γξακκαηέαο : Σπ. Τδνπκαθίδε 

                    : 2281360240 

                    : s.tzoumakidi@apdaigaiou.gov.gr 

Ιστολόγιο : http://apdaigaiou.blogspot.com 

http://apdaigaiou.blogspot.com/


αζζελώλ covid εθηόο ΛΕΘ, είδε  ηελ παλδεκία ζαλ επθαηξία γηα  λα εληζρύζεη ηνπο 
εκπόξνπο πγείαο, ζπλερίδνληαο ην “έξγν” ησλ πξνθαηόρσλ ηεο. 

 

Τελ ίδηα ώξα πνπ νη θπβεξλήζεηο κνηξάδνπλ απιόρεξα δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζηνπο 
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, καο  πξνθιεηηθά ιέλε όηη δελ πεξηζζεύνπλ ρξήκαηα γηα Σύγρξνλν Δεκόζην 
Σύζηεκα Υγείαο ! 

Η Τγεία ΔΕΜ είλαη εκπόξεπκα ! Σν δηθαίσκα ζηελ Δσξεάλ Δεκόζηα Τγεία είλαη 
αδηαπξαγκάηεπην! 

Απαηηνύκε λα απνζπξζεί άκεζα ην λνκνζρέδην- έθηξσκα! 

 

Ο Σύιινγνο Εξγαδνκέλσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηγαίνπ ζηέθεηαη ζην πιεπξό ησλ 
πγεηνλνκηθώλ. Σηεξίδνπκε ηνλ αγώλα ηνπο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο Δεκόζηαο Υγείαο θαζώο θαη  ηηο 

απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο. 
 

 

ΑΠΑΘΣΟΤΛΕ : 
 

 ύγρξνλε, Δσξεάλ Δεκόζηα Τγεία γηα όινπο. 
 Αύμεζε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Δεκόζηα Τγεία. 

 Οπζηαζηηθή ελίζρπζε ηνπ Δεκόζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, (ησλ λνζνθνκείσλ θαη 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο). 
 Άκεζεο, θαη΄εμαίξεζε πξνζιήςεηο κόληκσλ πγεηνλνκηθώλ. 

 Λνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ. 
 Άκεζε επηζηξνθή ησλ πγεηνλνκηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή εξγαζίαο. 

 Επαλαθνξά παιηώλ θαη ζέζπηζε λέσλ θηλήηξσλ ζηειέρσζεο θαη παξακνλήο ζηηο 

ππεξεζίεο ησλ λεζηώλ. 
 Απμήζεηο Ληζζώλ πνπ λα θαιύπηνπλ ηελ αθξίβεηα ζηελ δηαβίσζε. 

 

ΟΛΟΙ ΣΙ ΑΠΕΡΓΑΙΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ 

ΣΗΝ ΤΡΟ 12:00 μμ ΣΗΝ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 

 

ΓΘΑ ΣΟ Δ.. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΥΑΡΗ ΖΕΠΑΣΟ 

Η ΓΕΜ. ΓΡΑΛΛΑΣΕΑ 

 

 

 

ΠΤΡΘΔΟΤΚΑ ΣΖΟΤΛΑΙΘΔΗ 

 


