
Το αφήγημα της κυβέρνησης για 
το τέλος των μνημονίων και την ε-
παναφορά στην κανονικότητα μπο-
ρεί να αποτελεί το τελευταίο  
«καταφύγιο» της φαίνεται όμως ότι 
πείθει πλέον όλο και πιο λίγους. 

Δεν είναι μόνο η διαρκής επιτρο-
πεία μέχρι το 2060, τα θηριώδη 
πρωτογενή πλεονάσματα, οι δε-
σμεύσεις για περικοπές στις συντά-
ξεις, τα επιδόματα, η μείωση του 
αφορολόγητου και τα δυσθεώρητο 
χρέος που παραμένει ανέγγιχτο 
που γκρεμίζουν το ιδεολόγημα της 
κυβέρνησης. 

Αν ανατρέξουμε στους επιμέ-
ρους τομείς θα αντιληφθούμε ότι τα 
μέτρα και σε αυτούς γίνονται πλέον 
διαρκείας. Από αυτή τη μέγγενη δεν 
ξεφεύγει βεβαίως  ο χώρος της Υ-
γείας και της Πρόνοιας.  

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορι-
σμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε η 
Κυβέρνηση για το χώρο της υγείας 
με το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης. 

-  Νέες περικοπές στη χρηματοδότη-
ση των μονάδων υγείας. 
- Την χαρτογράφηση των δημόσιων 
υπηρεσιών υγείας, με στόχο την εκ-
χώρηση τους σε ιδιώτες μέσω αναθέ-
σεων.  
- Την υποχρεωτική εγγραφή των πο-
λιτών σε οικογενειακούς γιατρούς στα 
ανύπαρκτα ΤΟΜΥ κλείνοντας την 
πρόσβαση των πολιτών στα Νοσοκο-
μεία 
- Τη σύνδεση της στελέχωσης των 
μονάδων υγείας (προσλήψεις) με τις 
περικοπές των δαπανών.  
- Την εφαρμογή των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων (Γερμανική πατέντα) 
που όπου εφαρμόστηκαν, οδήγησαν 
σε «αιματηρά εξιτήρια» και στοχεύ-
ουν στις περικοπές των δαπανών και 
τη λειτουργία των νοσοκομείων με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Γι’ αυτό και η πάλη των εργαζομέ-
νων για την ανατροπή των μνημονια-
κών πολιτικών όχι μόνο δεν πρέπει 
να ανασταλεί, αντίθετα πρέπει να 
συνεχιστεί και να ενταθεί. 

Η υπεροψία της ηγεσίας του 

υπ. Υγείας έχει ξεπεράσει κάθε 

όριο την  ώρα που το ΕΣΥ παρα-

παίει. Πρέπει να έχεις πολύ θρά-

σος να μιλάς για ανόρθωση του 

συστήματος υγείας την ίδια ώρα 

που οι δομές πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας καταρρέουν, τα νοσοκομεί-

α αντιμετωπίζουν τεράστια προ-

βλήματα και οι πολίτες πληρώ-

νουν ακριβά για να έχουν υπηρε-

σίες υγείας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι 

ο κ. Πολάκης ο οποίος όπου στα-

θεί και όπου βρεθεί αφού πρώτα 

«ευλογεί τα γένια του» για τα 

«κατορθώματά» του στην υγεία, 

επιτίθεται σε όποιον δεν αναγνω-

ρίζει το έργο του.  Οι πρώτοι που 

δέχονται τα πυρά είναι όσοι αγω-

νίζονται για τη διάσωση του ΕΣΥ 

από τις συνέπειες της μνημονια-

κής κυβερνητικής πολιτικής. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιες 

συμπεριφορές μπορεί προσωρι-

νά να «επιβιώνουν» όμως δεν 

έχουν πολύ δρόμο ακόμα να δια-

νύσουν. 

Έκδοση της Γραμματείας του Μετώπου Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ) Υγειονομικών 
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Καθημερινά έρχονται στην επιφά-
νεια, ύστερα από καταγγελίες σωμα-
τείων, συνεχείς παραβάσεις του ερ-
γατικού δικαίου στο χώρο των Νοσο-
κομείων. Η παραβίαση του νομοθετι-
κού πλαισίου για το χρόνο εργασίας, 
η παράνομη κατακράτηση ρεπό, η 
έλλειψη μέτρων για την υγιεινή και 
την ασφάλεια είναι στην ημερήσια 
διάταξη. 

Ποιος άραγε δεν γνωρίζει ότι: 

–  στα Νοσοκομεία, εργαζόμενοι 
δουλεύουν εξαιτίας της έλλειψης 
προσωπικού την ίδια μέρα πρωί και 
νύχτα ή απόγευμα και πρωί, χωρίς 
να μεσολαβεί ο απαραίτητος χρόνος 
για ανάπαυση; 

– οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισ-
σότερες νύκτες τη βδομάδα από αυ-
τές που επιτρέπονται από τη νομοθε-
σία; 

– σε μια σειρά νοσοκομεία δεν χο-
ρηγούνται οι ημέρες ανάπαυσης 
(ρεπό) που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, καθώς επίσης ότι οφείλο-

αλλά κλείνουν τα μάτια γιατί δεν θέ-
λουν να παραδεχτούν ότι η μνημονια-
κή πολιτική των μηδαμινών προσλή-
ψεων και των περικοπών είναι η βα-
σική αιτία της συστηματικής παράβα-
σης του εργατικού δικαίου στα Νοσο-
κομεία (και όχι μόνον). 

Αναρωτιόμαστε: το ΣΕΥΥΠ, που 
είναι υπό τον έλεγχο του Υπ. Υγείας, 
τα έχει πάρει χαμπάρι όλα αυτά, ή… 
ασχολείται κατ’ εντολή της πολιτικής 
ηγεσίας μόνο με την περιστολή των 
δαπανών; 

Βεβαίως η σημερινή κυβέρνηση, 
όπως και οι προηγούμενες, έχει φρο-
ντίσει ακόμα και το ξεχαρβαλωμένο 
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) να μην έχει δικαιοδοσία στο 
Δημόσιο και κατ’ επέκταση και στα 
Νοσοκομεία και έτσι οι μόνιμοι εργα-
ζόμενοι δεν βρίσκουν δρόμο για να 
καταγγείλουν αυτά τα απαράδεκτα 
φαινόμενα. Αποτέλεσμα οι παραβά-
σεις στην εργατική νομοθεσία να συ-
νεχίζονται και οι εργαζόμενοι εντέλει 
να αδυνατούν να βρουν το δίκιο τους. 

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση και το 
αρμόδιο υπ. Εργασίας, εκτοξεύουν τα 
βέλη τους μόνο στις παραβάσεις 
στον ιδιωτικό τομέα, δηλώνοντας με 
στόμφο ότι θα πατάξουν την εργοδο-
τική αυθαιρεσία και θα επιβάλουν την 
εφαρμογή ακόμα και αυτού του κου-
τσουρεμένου από τα μνημόνια εργα-
τικού δικαίου. 

«Τζάμπα μάγκες», θα λέγαμε ε-
μείς, αφού τα νοσοκομεία μπορεί να 
χαρακτηριστούν και αυτά ως «οι 
πρωταθλητές» στην παραβίαση των 
εργατικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εκεί 
η  κυβέρνηση «ποιείται την νήσσαν». 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών καλεί τους 
εργαζόμενους και πρώτα από όλα τα 
Σωματεία, να συνεχίσουν τον αγώνα 
για την εφαρμογή της εργατικής νο-
μοθεσίας σε όλα τα επίπεδα και να 
μην υποκύπτουν στις φτηνές δικαιο-
λογίες των Διοικήσεων, ότι όλα αυτά 
γίνονται για τις ανάγκες της υπηρεσί-
ας και των ασθενών. 

νται για χρόνια χιλιάδες ρεπό σε με-
γάλο αριθμό εργαζομένων; 

– στα Νοσοκομεία, οι γιατροί εργα-
σίας και οι τεχνικοί ασφαλείας σπανί-
ζουν, τα μέτρα προστασίας είναι ανύ-
παρκτα; Η εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου είναι άγνωστες λέξεις ενώ 
ανύπαρκτη είναι και η παρακολούθη-
ση της κατάστασης της υγείας των 
εργαζομένων όπως επίσης και η κα-
ταγραφή των επαγγελματικών ασθε-
νειών; 

– ο ανώτατος χρόνος εργασίας 
παραβιάζεται συστηματικά; Είναι 
άραγε νόμιμο γιατροί να εργάζονται 
70 και 80 ώρες τη βδομάδα; Είναι 
άραγε νόμιμο εργαζόμενοι να εργάζο-
νται 60 - 70 ώρες, όπως στην περί-
πτωση των ιδιωτικών απογευματινών 
ιατρείων; 

– οι εργολάβοι συνεχίζουν το 
«θεάρεστο» έργο τους χωρίς κανείς 
να τους ελέγχει; 

Τα παραπάνω τα γνωρίζουν πολύ 
καλά η Κυβέρνηση και το Υπ. Υγείας, 

Η καλοκαιρινή περίοδος έφτασε και σε 
ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού εξαιτί-
ας της χαμηλής στελέχωσης των τμημάτων 
χορηγούνται ελάχιστες μέρες κανονικής 
άδειας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η χο-
ρήγηση της άδειας δίνεται σε χρονικά δια-
στήματα που δεν το εξυπηρετούν .   

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 
μείωση των αποδοχών και την περικοπή 
του επιδόματος αδείας κάνει τις διακοπές 
άπιαστο όνειρο.  

Τα Σωματεία πρέπει να επιμείνουν για 
την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας 
για την χορήγηση τουλάχιστον 15 εργάσι-
μων ημερών κανονικής άδειας την καλο-
καιρινή περίοδο, πάντα σε συνεννόηση με 
τους ίδιους τους εργαζόμενους. 
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Στον κλάδο των Μεταφορέων Ασθενών η κατάσταση είναι τραγική λόγω της 
έλλειψης προσωπικού. Οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν  ή ξεπερνούν σε 
πολλά Νοσοκομεία το 50% ! Ταυτόχρονα το προσωπικό του κλάδου είναι γε-
ρασμένο  με μέσο όρο ηλικίας που κυμαίνεται στα 50 έτη.  

Η υπερεντατικοποίηση της εργασίας, εξ` αιτίας της υποστελέχωσης, έχει 
σαν αποτέλεσμα την καταπόνηση του προσωπικού με οδυνηρές συνέπειες 
για την υγεία του. Πού είναι οι Γιατροί εργασίας στα Νοσοκομεία για να κάνουν 
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και να πιστοποιήσουν τις απαράδεκτες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι του κλάδου; 

Οι εργασιακές συνθήκες των Τραυματιοφορέων έχουν ξεπεράσει κάθε όριο 
όσον αφορά την παραβίαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας. Το εργασια-
κό στρες, οι μυοσκελετικές και οσφυϊκές παθήσεις, καρδιακά και άλλα νοσή-
ματα  έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στον κλάδο τα τελευταία χρόνια.  

Η παραβίαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, δεν αφορά μόνο τους 
εργαζόμενους-Τραυματιοφορείς, αλλά έχει άμεση σχέση και με την υγεία και 
την ασφάλεια των ασθενών. Πόσο ασφαλής είναι και τι συνέπειες έχει στην 
αποθεραπεία των ασθενών, η μεταφορά και ο χειρισμός - από ένα μόνο 
Τραυματιοφορέα – π.χ. υπέρβαρων, καταγματιών και μεταμοσχευμένων; Πό-
σο ασφαλείς είναι οι μεταφορές των ασθενών από τους συνοδούς τους; 

Η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι το πρώτο που διαπιστώνει κάθε 
ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο. Τα καρότσια μεταφοράς ασθενών 
είναι δυσεύρετα και πολλές φορές δύσχρηστα και χαλασμένα! Η έλλειψη των 
κατάλληλων φορείων (αυξομειούμενου ύψους) που είναι απαραίτητα και για 
την ασφαλή μετακίνηση του ασθενούς, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την 
υγεία των εργαζομένων.  

Η έλλειψη οργανωμένης και διαρκούς εκπαίδευσης από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (ορθοπεδικούς, φυσικοθεραπευτές, λοιμωξιολόγους κ.λ.π.) είναι 
ένας ακόμα λόγος που αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία εργαζομένων. 

Οι συνάδελφοι Τραυματιοφορείς πρέπει μαζί με όλους τους εργαζόμενους 
στα Νοσοκομεία δυναμικά να διεκδικήσουν: 

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο κλάδος των Τραυματιοφο-
ρέων που στενάζει εξ` αιτίας της υποστελέχωσης, έχει ανάγκη από προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού και όχι από μπαλώματα με προσλήψεις προσωρι-
νών εργαζομένων.  

- Να απαιτήσουν την ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

- Δημιουργία δομών εκπαίδευσης (ΙΕΚ) για Βοηθητικό Υγειονομικό Προσω-
πικό (μεταφορείς ασθενών, Β. θαλάμου) και ένταξη στην Δ.Ε. κατηγορία.  

Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση πρέπει –τώρα- να μετατρέψει τις συμβάσεις των 
συναδέλφων επικουρικών και ΟΑΕΔ σε αορίστου χρόνου. Οι συνάδελφοι αυ-
τοί με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, στηρίζουν τα Νοσοκομεία. Τυχόν 
απόλυσή τους θα σημάνει αυτόματα κατάρρευση του συστήματος μεταφοράς 
και της έγκαιρης πραγματοποίησης των εξετάσεων των ασθενών. 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών έχει καταθέσει στην ΠΟΕΔΗΝ την πρότασή του για 
τον κλάδο και θα την επαναφέρει ζητώντας να υπάρξει παρέμβαση στην πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Την ίδια ώρα που τα ιδιωτικά κέ-
ντρα αποκατάστασης κάνουν 
«πάρτι», οι δημόσιες δομές είτε αντι-
μετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήμα-
τα (όπως συμβαίνει με το Εθνικό 
Κέντρο Αποκατάστασης) είτε στις 
περισσότερες περιπτώσεις  παραμέ-
νουν κλειστές όπως τα δεκάδες ΚΕ-
ΦΙΑΠ παρά το γεγονός ότι έχει δα-
πανηθεί ένα «σκασμός» λεφτά για 
την δημιουργία τους. 

Σχεδόν 30 κέντρα αποκατάστασης 
με δυναμικότητα πάνω από 400 κλί-
νες που θα μπορούσαν να καλύψουν 
ένα μέρος από τις ανάγκες σε αποκα-
τάσταση μετατρέπονται σε κουφάρια, 
οι υποδομές τους απαξιώνονται και ο 
εξοπλισμός καταστρέφεται. 

Βεβαίως ένα τσουβάλι λεφτά δεν 
δόθηκαν μόνο για την δημιουργία 
τους αλλά διοχετεύονται σήμερα και 
στα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο 
πάνω από 65 εκατ. ευρώ διοχετεύο-
νται από τον προϋπολογισμό του 
ΕΟΠΥΥ στους ιδιώτες ενώ την ίδια 
ώρα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη 
πληρώνουν άλλα τόσα από την τσέπη 
τους για υπηρεσίες αποκατάστασης. 

Όμως ακόμα και το τελευταίο 
καταφύγιο των αδυνάτων, το Εθνικό 
Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) κα-
θημερινά υποβαθμίζεται, οι υποδομές 
του απαξιώνονται, το προσωπικό του 
συρρικνώνεται και η χρηματοδότηση  
από το κράτος σε σχέση με τις ανά-
γκες του είναι σταγόνα στον ωκεανό. 

Γι’ αυτό  μικρή σημασία έχουν οι 
όρκοι πίστης που δίνει η πολιτική 
ηγεσία του Υπ. Υγείας στο δημόσιο 
σύστημα υγείας όταν κρατά κλειστά 
τα δημόσια κέντρα και την ίδια ώρα 
έχει ανοίξει τους κρουνούς για να 
κερδοσκοπούν οι ιδιώτες στο τομέα 
της αποκατάστασης. 
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Μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για «ηθικό 
πλεονέκτημα» όμως αυτή, όπως και οι προ-
ηγούμενες, δεν απέφυγε να χρησιμοποιήσει 
το ρουσφέτι για να στήσει τους δικούς της 
μηχανισμούς και να διευρύνει την εκλογική 
της πελατεία. Από τις υποσχέσεις για αξιο-
κρατικές επιλογές στελεχών μέσα από ένα 
σύστημα διαφάνειας φτάσαμε σε αναθέσεις 
στην διοικητική ιεραρχία είτε των «δικών» 
μας παιδιών είτε υπαλλήλων συνεργάσιμων 
με την κυβέρνηση, 

Από ένα αδιάβλητο σύστημα μεταθέσεων 
με μοριοδότηση περάσαμε σε ρουσφετολο-
γικές αποσπάσεις, μεταθέσεις και μετακινή-
σεις που δημιουργούν  οργανικά κενά προ-
καλώντας  σοβαρά προβλήματα στις υπηρε-
σίες. 

Όμως το ρουσφέτι επεκτείνεται σε όλη την 
κλίμακα αφού τα «δικά» τους παιδιά συνω-
στίζονται στους προθαλάμους των διοικήσε-
ων, απολαμβάνουν προνομίων στα προ-
γράμματα, τοποθετούνται σε καλές υπηρεσί-
ες και έτσι επιβραβεύονται για την στήριξη 
που παρέχουν στις διοικήσεις και την Κυ-
βέρνηση. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό τον 
μηχανισμό παίζει και ο συνδικαλιστικός βρα-
χίονας του ΣΥΡΙΖΑ στα Νοσοκομεία.  

Απέναντι σε αυτόν «ορθώνεται» το παλιό 
συνδικαλιστικό κατεστημένο (ΠΑΣΚΕ – ΔΑ-
ΚΕ) που αντιδρά, όχι βέβαια για να επιβλη-
θεί η αξιοκρατία αλλά για να προστατέψει το 
δικό του μηχανισμό που έστησε σε συνερ-
γασία με τις προηγούμενες  κυβερνήσεις. 

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών καλεί τα σωμα-
τεία και τους εργαζόμενους να ορθώσουν 
ανάστημα απέναντι σε αυτά τα εκφυλιστικά 
φαινόμενα και να διεκδικήσουν ένα αξιοκρα-
τικό σύστημα επιλογής στελεχών, μετακινή-
σεων και τοποθετήσεων που θα σέβεται 
όλους τους εργαζόμενους και δεν θα  χρησι-
μοποιείται από τις  κυβερνήσεις για τη νομή 
της εξουσίας. 

Η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και παρουσιάστηκε 
ως η μαγική λύση για το επικουρικό προσωπικό, μετά την από-
φαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θεωρούσε τις συμβάσεις 
άκυρες, όχι μόνο δεν δίνει λύση  αλλά αντίθετα διατηρεί την ο-
μηρία αυτών των εργαζομένων και ανοίγει ταυτόχρονα το δρό-
μο για απολύσεις.  

Η τροπολογία προβλέπει την προκήρυξη των θέσεων, στους 
τομείς που εργάζονταν επικουρικοί, χωρίς όμως να διασφαλίζει 
την συνέχιση της εργασίας των επικουρικών. 

Η τροπολογία που κινείται στα πλαίσια αντίστοιχης ρύθμισης 
που ακολουθήθηκε με τους συμβασιούχους των ΟΤΑ με τα 
γνωστά αποτελέσματα, περιέχει πολύ πιο δυσμενείς όρους, 
αφού δεν προβλέπει ούτε καν επιπλέον μοριοδότηση για το  
προσωπικό που υπηρετεί. Ταυτόχρονα, παρατείνει το πολύ για 
5 μήνες το χρόνο παραμονής των επικουρικών, υποχρεώνο-
ντας τους επικουρικούς να διακόψουν τις υπάρχουσες συμβά-
σεις υπογράφοντας νέες με τα νοσοκομεία. 

Επιπλέον, απολύει με το τέλος των συμβάσεων όλους τους 
επικουρικούς γιατρούς, οδηγώντας έτσι τμήματα και κλινικές 
νοσοκομείων στην υπολειτουργία ή και το κλείσιμο.  

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπαρασύρει επί-
σης και τους εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις που έχουν 
παρατάσεις ή ο χρόνος των συμβάσεων ξεπερνά το 24μηνο. 

Ύστερα από όλα αυτά, δημιουργείται  ένα τεράστιο πρόβλη-
μα που σε συνδυασμό με τη λήξη των ατομικών συμβάσεων 
στο τέλος του έτους μπορεί να τινάξει το ΕΣΥ στον αέρα. 

Η κυβέρνηση αρνείται να δεχτεί την πρόταση του Συνδικαλι-
στικού Κινήματος να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος, να 
σταματήσει η ομηρία με την κατάργηση των ελαστικών μορφών 
απασχόλησης και την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, μέσω 
της μετατροπής των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου. Η πρό-
ταση αυτή θα διασφάλιζε τόσο την εργασία των συμβασιούχων 
όσο και την συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων τμημάτων και 
υπηρεσιών των νοσοκομείων. Αντί γι’ αυτό ψήφισε ρύθμιση 
που διευκολύνει την πρόσληψη νέων επικουρικών διευρύνο-
ντας τις ελαστικές σχέσεις και δημιουργώντας νέα εκλογική πε-
λατεία. 

Ο  συντονισμένος αγώνας όλων των συνδικάτων στην υγεία 
είναι η μοναδική ελπίδα για να αποτραπούν οι απολύσεις και να 
μπει ένα τέλος στη διαρκή ομηρία των συμβασιούχων. 
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